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အခ်ိန္နာရီ 
သိကၡာလဲ ေပ်ာက္က်။ ရိကၡာလဲ မေလာက္င 
စကၠန္႕ေျခာက္ဆယ္ တစ္မိနစ္၊ ၂၄နာရီ တစ္ရက္ 
ေလးသီတင္း တစ္လ လုိ႕ က်ေနာ္တို႕ ခနခန ေအာ္ခ့ဲရတဲ့ အခ်ိန္နာရီ။ 
တြက္ခ့ဲရတဲ့ အခ်ိန္၊ ခ်က္ ခ့ဲရတဲ့ နာရီ 
ေနနာရီ၊ ေရနာရီ၊ သံပါတ္နာရီ၊ ဓါတ္ခဲနာရီ၊ အိုမီဂါ၊ ရုိးလက္စ္၊ စီကိုဖုိက္။ 
နာရီဆိုရင္ ဆြစ္စ္(ဆြစ္ဇာလန္)မိတ္မွေကာင္းသတဲ့။ 
ေရႊနာရီ၊ ေငြနာရီ၊ ပလက္တီနာမ္နာရီ စိန္စီတဲ့ နာရီ။ 
တစ္ခ်ိဳ႕က လက္မွာ ပတ္။ ရင္မွာ တပ္။ နံရံမွာကပ္။ 
တစ္ခ်ိဳ႕က လည္မွာဆြဲ။ တုိင္မွာ လြဲ၊  
အခ်ိန္ဆိုတာ လူကုိ မေစာင့္။ နာရီ ဆုိတာ သစၥာမေဖာက္ 
သူေတာင္းစားလဲ အပုိအလုိမရိွ ကြက္တိ။ 
သမၼတလဲ အပုိအလုိ မရိွ ကြက္တိ။ 
ပညာတတ္လဲ ၂၄ နာရီ။ ပညာ မတတ္လဲ ၂၄ နာရီ။ 
နာရီ သုံးသူ။ နာရီ ျဖဳန္းသူ။ နာရီ ရံႈးသူ။ 
ပညာရွိတစ္ဦးက  
̏ မေန႕က ေနဝင္ခ်ိန္နဲ႕ ေနထြက္ခ်ိန္ၾကားမွာ အခ်ိန္ တစ္နာရီ  
ေပ်ာက္ဆုံးသြားပါသည္။ ေတြ႕ရွိသူကုိ ေက်းဇူး မဆပ္ပါ။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိ အခ်ိန္တစ္နာရီသည္ ထာဝရေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ̋ တဲ့။  ။ မင္းေအာင္သက္လြင္ 
---------------------------------------------- 

bk&m;w&m;   ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္ 
or®mw&m; rodvQif todw&m;vnf; r&Sd 

todw&m; r&SdrSawmh bk&m;0wfrSm rarTYavQmf 

tjypfEG HrSm aysmfvQuf trSm;rsm;pGm 

BuHKum; BuHKae bk&m;udkvnf; taumif; rjrifEd kifay/ 

or®mw&m; odvQif todw&m;,SOf 

todw&m; &SdrSawmh bk&m;0wfüvnf; arTYavQmf 

tvdkawmfrSm aysmfvQuf aumif;csD;cHpm; 

vufawGYw&m;rdk Y bk&m;udkvnf; rypfEdkifay/ 

bk&m;ESif h or®mw&m; cGJcGgí r&pwrf;rdk Y 

or®mzufvQif bk&m;vnf; ouf0if 

wpfqlbk&m;ESif h wpfcGef;aom pum;rSm 

udk;pm;olwdkY tusdK;r,kwf t[kwfvufcH jrnf;prf;vdkufyg/ /  
---------------------------------------------------------- 

အႏွစ္အလင္းတန္း  (ဝင္းျမင့္ဦး) ( WMO )  
သူရိန္ေနမင္း အလင္းေရာင္၊ ေသာ္တာ လမင္း အလင္းေရာင္။ 
စိန္ျဖဴးၾကယ္စင္ အလင္းေရာင္၊ မာၾကဴရီ အလင္းေရာင္။ 
ႏိုက္ကလပ္ထဲက ခ်ိနဲ႔နဲ႔ သူေယာင္မယ္ အလင္းေရာင္။ 
သူခုိးလမ္းျပ အခ်က္ေပး အလင္းေရာင္၊ ေလးျဖဴရဲ႕ အလင္းေရာင္။ 
ဟိုး - ရြာျပင္ လယ္စပ္က မုဆုိးမ ေဒၚဘုမရဲ႕ တဲကုတ္ထဲက 
ျငိမ္းလုလု ဖေရာင္းတိုင္မီး အလင္းေရာင္။ 
အာရံုျငိစရာ အလင္းေရာင္ေတြထဲမွာေနရင္း။ နိစၥဓူဝ ကန္းေနတုံး- 
ေန႕ခင္းေၾကာင္ေတာင္ မီးအိမ္ကုိ ကုိင္ျပီး 
ရိုးသားမႈကို ရွာေဖြမိတဲ့သူ အရူးဘြဲ႕သာ ရသြား 
အလင္းမ်ားစြာထဲက ငါကေတာ့ ဘြဲ႕မ်ားစြာနဲ႔ ေၾကာင္ေတာင္ကန္း ျဖစ္ေနတံုး 
အင္း….ဒီလိုနဲ႕။ ေမွာင္သြားတဲ့ တစ္ခုေသာည 
ဘာမွ အားကုိးလုိ႔ မရတဲ့ သကာလ စမ္းမိတဲ့ ဖေယာင္းတိုင္တစ္စ 

 
 
 
 
 
 
 

 

တစ္ကိုယ္လုံး အရည္ေပ်ာ္ခံ အလင္းေတြ အစြမ္းကုန္ အံခ် 
သိလိုက္ရတဲ့ တစ္ခဏ အလင္းအားလုံးရဲ႕ အႏွစ္ကုိ ျမင္ခြင့္ရခ့ဲေလျပီ….။ 
--------------------------------------------------------------------------- 

        သခင္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံဖုိ႔      F . Penny ( Mizo ) တမူး 
ကယ္တင္ရွင္ သခင္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုဖုိ႔ရန္၊ လက္ ဗလာ ႏွင္႔သြားရမွာလား ၊ 
အမႈေတာ္ျမတ္၌ တစ္ရက္ကေလးမွ မပါ၀င္ႏုိင္ ၊ ဘာကုိဆက္ကပ္ အပ္ႏံွရမွာလဲ ။ 
ေသေန႔အတြက္ ၀မ္းနည္းအားငယ္ စုိးရိမ္မႈမရိွ၊ ကယ္တင္ရွင္သခင္ အတူပါရိွ၍ ၊ 
သုိ႔ေသာ္ လက္ ဗလာ ႏွင္႔သခင္ကို ေတြ႔ဆံုဖုိ႔ ၀မ္းနညး္အား ပူေဆြးရင္မွာ ၊ 
တြန္႔ဆုတ္စြာ ခက္ခဲေစမိေပါ႔ ။ ကုန္လြန္ခဲ႔တ႔ဲ ေန႔ရက္မ်ားစြာ ၊  
ေနာက္ထပ္တဖန္ ျပန္လည္ရရိွႏုိင္ခဲ႔ရင္ျဖင္႔ ၊ ၀မ္းေျမာက္စြာပါ၀င္ ။ 
အမႈေတာ္ေဆာင္ ဆက္ကပ္မည္မွာ အမွန္မုိ႔ ၊ ယုံၾကည္သူ အေပါင္းတုိ႔ ထၾကေလာ႔ ။ 
ေနေရာင္ျခည္ ထြန္းလင္းေတာက္ပခ်ိန္ ၊ ေသဆုံးမည္႔ေန႔ မဆိုက္ေရာက္ခင္ ၊ 
ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ၀ိညာဥ္ေတြ အတြက္ သခင္႔အမႈေတာ္ .. ထမ္းေဆာင္ၾကစုိ႔လား.. 
ဧ၀ံေဂလိ သတင္းေကာင္း ျဖန္႔ေ၀ၾကစို႔လား… 
ကယ္တင္ရွင္ သခင္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုဖုိ႔ရန္ လက္ ဗလာႏွင္႔ သြားေတာ႔မလား..။ 
ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ၀ိညာဥ္ တစ္စုံ တစ္ခုမွ် တြဲေခၚမႈ မရိွပဲ ၊  
သခင္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေတာ႔ မလား… 
သခင္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုဖုိ႔ ၊ လက္ ဗလာႏွင္႔ သြားေတာ႔မလားကြယ္ .။ ။ 
………………………………………………………………………………………………………… 

အလုံးစုံကုိ သိႏွင္႔ေသာအရွင္        ေမးေမ 
မႆဲ၆း၃၃ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ေျဖာင္႔မတ္ျခင္းတရားေတာ္ကုိ ေရွးဦးစြာ 
ရွာၾကေလာ႔။ ေနာက္မွ ထုိအရာမ်ားကို ထပ္၍ေပးေတာ္မူလတံၱ။ 

ဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕  နာမေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ 
ျခင္း ေတြကို ေန႔ရက္ အစဥ္အတုိင္း ခံစားခြင္႔ ရရုံမက အဖဘုရားရွင္နဲ႔ အတူပါရိွၿပီး 
လုပ္ေဆာင္ ေပးေနတဲ႔ အမႈအရာမ်ားအတြက္ အဖဘုရားသခင္ကုိ ေက်းဇူးတင္တယ္။ 
ဘုရားရွင္ရဲ႕  အံ႔ၾသဖြယ္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ခ်ေရးၿပီး သက္ေသခံမယ္ဆိုရင္ မကုန္ 
ဆုံး ႏုိင္ပါဘူး။ ထုိေကာင္းျမတ္ျခင္းေတြထဲက အံ႔ၾသဖြယ္ျပဳေပးတဲ႔ အမႈတခု အတြက္ 
သက္ေသ ခံခ်င္ပါတယ္။ က်မ ကေတာ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို 
သူမ်ားထက္ ထူးၿပီး ခံစားရပါတယ္။ အပတ္တုိင္း ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ခြင္႔ ရတယ္။ ဘုရားနဲ႔ 
သာ၍ နီးခ်င္တယ္။ ဘုရားရ႕ဲ  စကားသံကို အစဥ္အျမဲၾကားခ်င္တယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ 
ေတာ္ ကုိ အရမ္းဆာငတ္လာတယ္။ ဘုရားရွင္ရ႕ဲ  ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ အစဥ္အျမဲ 
ခံယူ ခ်င္တယ္။ မ၀ႏုိင္ဘူး။ ဒါနဲ႔ ဘုရားေက်ာင္းမွာ Bible Study လုပ္ၿပီဆုိရင္ အရမ္း 
တက္ခ်င္တယ္။ က်မ ေတာင့္တတုိင္း အဖဘုရားသခင္က အၿမဲ တက္ခြင္႔ေပးတယ္။ 
တကယ္ ေက်းဇူးတာ္ သက္သက္ပါ။ က်မကလည္း ယုံၾကည္ျခင္းန႔ဲ ဆုေတာင္းတယ္။ 
တက္ခြင္႔ ရဖုိ႔ေပါ႔။ သင္တန္းေတြက ၾကားရက္တုိ႔၊ ညေနပိုင္းတို႔ဆိုရင္ အိမ္မွာလုပ္ေန 
တ႔ဲ က်မအတြက္ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ ဘုရားရွင္က သူ႔အခ်ိန္နဲ႔ သူ႔အရာ အားလုံးကို 
အျမဲတမ္း လွပေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးတဲ႔ ဘုရားပါ။ ကြ်န္မ ဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕  
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေတြနဲ႔ အသက္တာ လြတ္ေျမာက္ခဲ႔တာပါ။ ဒါနဲ႔ ၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီမွာ 
လုပ္တ႔ဲ Bible Study ကို ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ တက္ခြင္႔ရခ႔ဲပါတယ္။ အဲဒီ ႏႈတ္ကပတ္ 
ေတာ္ေတြနဲ႔ လြတ္ေျမာက္ခြင္႔ရသလုိ သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ ျပန္ၿပီး share လုပ္ခြင္႔ရ 
တယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ပါ။ ဒါနဲ႔ ဆရာ ေနာက္တေခါက္ စက္တင္ဘာလမွာ 
ထပ္လာဖုိ႔ ေၾကျငာပါတယ္။ ေန႔ရက္ေတြက ၾကားရက္ေတြမို႔ ဘယ္လုိမွမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ 
ဒါနဲ႔ ကြ်န္မ ယုံၾကည္ျခင္းန႔ဲ ဆုေတာင္းတယ္။ အဒဲီသင္တန္း တက္ခြင္႔ရဖုိ႔ပါ။ အခ်ိန္ေတြ 
တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ နီးလာပါတယ္။ ကြ်န္မဘက္က ဆုေတာင္းေပမဲ႔ နဲနဲေတာ႔ စုိးရိမ္တယ္။  

အိမ္ရွင္မ ကို ေျပာဖို႔ မေျပာရဲဘူး။ ဒါနဲ႔ ၂တိ-၁းရနဲ႔ ခြန္အားယူၿပီး အိမ္ရွင္မကို 
ခြင္႔ေတာင္းတယ္။ ကြ်န္မရဲ႕ လစဥ္နားရက္ေတြကို ဒီၾကားရက္ ၃ရက္ အခ်ိန္ေပးဖို႔ 
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ocifhpum;  2 -143

ေျပာေတာ႔ အိမ္ရွင္မက ေလ်ာေလ်ာရႈရႈပဲ ခြင္႔ေပးတယ္။ ေပ်ာ္လြန္းလို႔ ဘုရားသခင္ကို 
ေက်းဇူး တင္မိတာ။ အခါခါပါဘဲ။ ဒါနဲ႔ အဒဲီ ၃ရက္အတြက္ ကြ်န္မခြင္႔ ၃လ မရေတာ႔ 
ဘူးေပါ႔ေနာ္။ ကြ်န္မ အလုပ္က အရမ္းသက္သာေတာ႔ ခြင္႔ရက္ မရလည္း ကိစၥမရိွပါ 
ဘူး။ ဒီလုိအခြင္႔အေရးရဖို႔ အရမ္းရွားပါတယ္။ တန္ခုိးႀကီးတ႔ဲ ဘုရားဘဲ လူေတြရဲ႕  
ႏွလံုးသားကုိ ေျပာင္းလေဲပးႏိုင္တာပါ။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ အဲဒီ က်မ္းစာသင္တန္းကို 
တက္ခြင္႔ရတယ္။ ဘုရားနဲ႔ဘဲ သြားလာတဲ့အသက္တာ အေၾကာင္းျဖစ္တယ္။ ဘုရားကုိ 
ပုိၿပီး ယံုၾကည္ အားကုိးတတ္လာတယ္။ ဒါနဲ႔ ကြ်န္မ ၃လ ၁ႀကိမ္ေလာက္မွ လစာ 
ထုတ္ပါတယ္။ လစာထုတ္ေပးတဲ႔ အခ်ိန္မွာ အိမ္ရွင္မက ကြ်န္မကုိ ခြင္႔မထြက္တ႔ဲ 
ရက္ေတြ အတြက္ ၃လစာ ခြင္႔ရက္ေတြ အတြက္ ပုိက္ဆံပုိေပးခဲ႔တယ္။ ဒါနဲ႔ ကြ်န္မ 
လည္း ခြင္႔ရက္ေတြကုိ အစားတုိးယူတယ္ ဆိုေတာ႔ ရတယ္တ႔ဲ။ အုိ ေပ်ာ္လိုက္တာ။ 
ဘုရားရွင္ကို အရမ္းေက်းဇူးတင္တာဘဲ။ ကြ်န္မတို႔ ေတာင္းပန္တာထက္ ထူးျခားစြာ 
ျပဳေပးတဲ႔ ဘုရားရဲ႕ နာမေတာ္ ဘုန္းႀကီးပါေစေသာ္။ ဧဖက္၃း၂၀ ဒါေၾကာင္႔ ကြ်န္မ 
ေရးျပ ခ်င္တာေတာ႔ ဘုရားရွင္က ကြ် န္မတို႔ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ တခုစီတုိင္းကို ျပင္ဆင္ 
ထားေပးၿပီး ျဖစ္တယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းၿပီး ၀န္ခံရင္း အံ႔ၾသဖြယ္ရာကုိ အျမဲျပဳေပး 
တ႔ဲ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ ေ၀မွ် လုိက္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကို အားကုိးၿပီး 
သက္ေသ ေတြကုိ အရယူၾကပါစို႔လို႔ ခြန္အားေပးရင္း စာဖတ္ရႈသူ အေယာက္စီတုိင္း 
အေပၚ ဘုရားထံမွ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား အစဥ္အျမဲ ခံစားရပါေစ။   ။ 

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

အားကုိး ၊ တုိင္ပင္ေဖာ္ဟာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္းသာ 
ဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕  ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ သခင္႔စကား 

စာေစာင္ မွာ ( ဒု ) ႀကိမ္ျပန္လည္ ေ၀ငွ သက္ေသခံခြင္႔ ရလုိ႔ (ျပင္ဆင္ေပးေသာ) 
ဘုရားရွင္ ရဲ႕  ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ ဒီစာေစာင္ကို ျပဳစုေသာ 
အယ္ဒီတာကုိ အထူးပင္ ေက်းဇူးလွ်က္ရိွပါသည္။ လစဥ္တုိင္း သခင္႔စကား 
စာေစာင္ကို ဖတ္ရတ႔ဲ အခ်ိန္မွာ အရမ္းပဲ ခြန္အားရရွိ ပါတယ္။ သက္ေသခံ 
ထားေပးၾကတဲ႔ သူေတြ၊ ေဆာင္းပါးေလးေတြ အားလုံးကို ႏွစ္သက္ပါတယ္။ 
ကြ်န္မ တခါတေလ ထြက္ေပါက္ရွာ လို႔မရေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ႔တယ္။ 
စာေစာင္ထဲမွာ မိတ္ေဆြေတြ အားေပးထား တာေလး ေတြကို ေတြ႔ရေတာ႔ 
ဘုရားကို ဘယ္လုိ ခ်ဥ္းကပ္ရမလ။ဲ ဘယ္လုိ ဆုေတာင္းရမလဲ ဆိုတ႔ဲ အားေပးသံ 
ေတြဟာ နားထမဲွာ ႏွလုံးသားထဲမွာ ျပန္လည္ ၾကားေယာင္ လာခဲ႔တယ္။ ကြ်န္မက 
က်မ္းစာဖတ္ဖုိ႔ ဆုိရင္ အရမ္းပ်င္းတာ။ TVတုိ႔ ဇာတ္လမ္းတြဲ ေတြ ၾကည္႔ေနရရင္ 
ေက်နပ္ေနတာပဲ။ ေနာက္ပုိင္း က်ေတာ႔ TV ၾကည္႔ေနမဲ႔ အစား က်မ္းစာဖတ္၊ 
ဆုေတာင္းတ႔ဲ အက်င္႔ကုိ ရေအာင္လုပ္မယ္လို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ႔တယ္။ စာေစာင္ ထဲက 
မိတ္ေဆြေတြအေပၚမွာ ဘုရားရွင္ တကယ္ေကာင္းျမတ္တယ္။ ကြ်န္မ ဒီ(ဒု) ႀကိမ္မွာ 
ဘုရားရွင္ ေကာင္းႀကီးေပး ခဲ႔တ႔ဲ အခ်က္ေလး (၃) ခ်က္ကုိ သက္ေသခံခ်င္ ပါသည္ ။  

ဒုတိယအႀကိမ္ မသြားခင္မွာ (ပ) အႀကိမ္ တုန္းက ဘုရားရွင္ လမ္းျပ 
ပုိ႔ေဆာင္ ခဲ႔တာကို အနည္းငယ္ ျပန္ေရးခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္မကို ျပန္သတိရေအာင္လို႔ ( 
ပ) အႀကိမ္တုန္းက ဒုကၡေရာက္ခဲ႔တ႔ဲ အေၾကာင္းႏွင္႔ ဘုရားရွင္ထံ ကတိတစ္ခု 
ေပးခဲ႔တယ္။ ဘုရားရွင္ တကယ္ျပင္ဆင္ ေပးခဲ႔ရင္ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ ပုံမွန္လုပ္ပါ႔မယ္လို႔ 
ကြ်န္မ ဖက္က လိုခ်င္တာက (ပ) အိမ္ရွင္တုန္းကလို မဟုတ္ဘဲ ယုံၾကည္သူ၊ ေႏြးေထြး 
ေသာ မိသားစု၊ အဆင္႔အတန္းမခြျဲခားဖို႔။ ကုိယ္လုံး၀ မလုပ္ႏုိင္တ႔ဲ အလုပ္မ်ိဳးႏွင္႔ မၾကံဳ 
ရဖုိ႔။ ဆုေတာင္းခဲ႔တယ္။ ဘုရားရွင္ တကယ္ပဲ တိက်ေသာ အေျဖကုိ ေပးခဲ႔တယ္။ 
မေတာင္းမိပဲနဲ႔ ကြ်န္မလိုအပ္ခ်က္ေလးေတြကိုပါ ျပင္ဆင္ ေပးထားတာ ေတြ႔ေတာ႔ 
တကယ္႔ ကို အံ႔ၾသၿပီး ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဘုရားလို႔ ကြ်န္မ ဆယ္ဖုိ႔ တစ္ဖုိ႔ 
ပုံမွန္လုပ္ၿပီး ဘုရားရွင္ထံ ဆုေတာင္းခဲ႔တယ္။  
          အခု(ဒု)ႀကိမ္မွာ ပထမ အခ်က္အေနနဲ႔ ကြ်န္မရဲ႕  ဖခင္အေၾကာင္း သက္ေသခံ 
ခ်င္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ဇြန္လိုင္ လလယ္ေလာက္က ကြ်န္မ အေဖ ဆီးအိမ္မွာ 
ေက်ာက္တည္ ေနတယ္။ ဆီးသြားလုိ႔ မရတာလည္း တပတ္ေလာက္ရိွၿပီ။ အဖ်ားလည္း 
တက္ ေနတယ္ ဆုိတ႔ဲ သတင္းကို ညီမေလး ဆီကေန တဆင္႔သိရတယ္။ ရြာကေနၿပီး 
ၿမိဳ႔ေပၚက ေဆးရုံးမွာ လာျပဖို႔ အေဖ႔ကုိ ကြ်န္မ ညီမေလးက ေခၚလာတယ္။ လက္ထဲမွာ 
ေငြ အနည္းငယ္ဘဲ ရိွတယ္။ ေဆးရုံျပဖုိ႔ ၿမိဳ႔ေပၚက အေဒၚဆီမွာ ခဏေခ်းမယ္လုိ႔ 
ညီမေလး က အေဒၚ႔အားကုိးနဲ႔ ၿမိဳ႕ထဲက အေဒၚ့အိမ္ေရာက္ေတာ႔ အေဒၚက ခရီး 
ထြက္ေနတယ္။ ဦးေလးနဲ႔ သူ႔သားေတြက ေငြနဲ႔ ပတ္သက္တာ ဘာမွမသိဘူးေလ။ 
ညီမေလးက အစ္မေတြ စကၤာပူမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတာ သိေပမဲ႔ လလယ္ေလာက္မွာ 
ဆုိရင္ လစာထုတ္လုိ႔ မရဘူးေလ။ လုပ္ေနတဲ႔ အလုပ္ကလည္း အိမ္အလုပ္ ဆိုေတာ႔ 

ေငြ စုထားတာလဲ မရိွ။ အပုိ အလုိ အလွ်ံလည္း မရိွ။ ညီမေလး ဒီလုိ ေျပာျပေတာ႔ 
အေဖကလည္း ခြဲစိပ္မွ ရမယ္တဲ႔၊ အႏၱရာယ္လည္း မ်ားတယ္လုိ႔ ေျပာလာေတာ႔ ဒီက 
ညီမ ၂ေယာက္က ေတာင္ၾကံ ေျမာက္ၾကံ မရခဲ႔ပါဘူး။ ေနာက္ဆုံး ဒူးေထာက္ 
ဆုေတာင္း ခဲ႔တယ္။ ညေနပိုင္းေလာက္ ေရာက္ေတာ႔ ကြ်န္မ သူေဌးမက ေဒၚလာ 
၄၀၀ အေဖ႔ ေဆးဖုိး ပုိ႔ေပးလိုက္ပါတဲ႔ေလ။ ဘုရားရွင္က ခ်က္ခ်င္းဘဲ အေျဖ ေပးေန 
တယ္။ သူငယ္ခ်င္းတို႔ ကြ်န္မ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔သာ သူ႔အတြက္ လွဴခဲ႔တာ အခု 
အဆေပါင္း မ်ားစြာ သူက ေကာင္းႀကီးခ်ေပးလိုက္တယ္။ ကြ်န္မ ေပ်ာ္လြန္းလို႔  ငုိေၾကြး 
လုိက္တယ္။ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕  အျပစ္ေတြ အတြက္ အသက္ကုိ စေတးခံရုံသာမက ယေန႔ 
တုိင္ ကူညီေနဆ၊ဲ လမ္းျပေနဆမဲို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အာမင္။ အခုဆိုရင္ ကြ် န္မ 
အေဖ ေနေကာင္းက်န္းမာၿပီး အလုပ္ျပန္လုပ္ႏုိင္ခ႔ဲပါၿပီ။  
         ေနာက္ ဒုတိယအခ်က္ အေနနဲ႔ ကြ်န္မရဲ႕ ညီမေလး (၁၀)တန္းေအာင္ျမင္ခ႔ဲတဲ႔ 
အေၾကာင္းပါ။ အစ္မ ႏွစ္ေယာက္က ျပည္ပမွာ အိမ္အလုပ္နဲ႔ ညီမေလးကုိ က်ဴရွင္ခ 
အေဆာင္ခ အေနနဲ႔ ေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႔တယ္။ ဒီႏွစ္နဲ႔ဆုိေတာ႔ သံုးႏွစ္ေျမာက္ဆုိေတာ႔ 
ေငြေၾကး ကုန္က်ခဲ႔တာ မ်ားခဲ႔ၿပီေပါ႔။ ကြ်န္မ သူ႔အတြက္ Sunday တိုင္း ေန႔တ၀က္ 
အစာေရွာင္ ဆုေတာင္းေပးခဲ႔တယ္။ ဒီႏွစ္သာ ေအာင္ျမင္ခြင္႔ေပးခဲ႔ရင္ ညီမေလးကုိ 
က်မ္းစာေက်ာင္း သြားတက္ခုိင္းမယ္။ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ အမႈေတာ္ျမတ္မွာ အသုံးျပဳေတာ္ 
မူပါလို႔ ေတာင္းခဲ႔တယ္။ ေအာင္စာရင္းထြက္ေတာ႔ တကယ္ဘဲ ညီမေလးနာမည္ ပါလာ 
ခဲ႔တယ္။ တကယ္အံ႔ၾသစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဘုရားရွင္ဟာ ကြ်န္ေတာ္ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕  
ဆုေတာင္းသံကုိ အျမဲနားေထာင္ၿပီး အေျဖေပးေနတယ္ဆိုတာ တကယ္ဘဲ ယုံုၾကည္ 
လက္ခံ လုိက္ၿပီ။ ေနာက္ဆုံး အခ်က္ကေတာ႔ ကြ်န္မရဲ႕  ဆႏၵပါ။ ကြ်န္မက အရမ္း 
ေလာဘႀကီး ေနသလားေတာ႔ မေျပာတတ္ေတာ႔ဘူး။ ဘုရားရွင္ထံ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု 
ေတာင္းေလွ်ာက္ေနေတာ႔တာဘဲ။ သူမ်ားေတြ Touch Phone သံုးတာ ျမင္ရင္ 
ကုိယ္ပါ သံုးခ်င္တယ္။ ကုိယ့္လစာနဲ႔ ၀ယ္ရင္ မိဘ ညီမေလး ေမာင္ေလး 
ေတြဆီ မပုိ႔ႏုိင္မွာ စုိးရိမ္မိတယ္။ အနည္းဆံုးက $၁၀၀ ႏွင္႔ အထက္မွာရိွေတာ႔ 
ကြ်န္မအေနနဲ႔ ဆုိရင္ ၀ယ္လို႔ မရဘူး။ ဒီအခ်က္လည္း ဆုေတာင္းတ႔ဲ အထဲမွာ 
ပါလိုက္တယ္။ လုိအင္ဆႏၵ မ်ားလြန္းလို႔ ခြင္႔လႊတ္ပါလုိ႔လည္း ဆုေတာင္းတယ္။ 
ကြ်န္မရဲ႕ အလုပ္ရွင္ကိုလည္း ေျပာျပ တာေပါ႔။ ကြ်န္မ ျပဳစုရတ႔ဲ လူနာက 

အဖြားဆိုေတာ႔ သူကေျပာတယ္။ ငါ႔ရဲ႕  ဖုန္းလိုင္း ၂ႏွစ္ျပည္႔ရင္ ဖုန္းလိုင္းခ်ိတ္လုိ႔ 
ရတယ္တ႔ဲ။ ပုိက္ဆံ ေပးစရာ မလုိဘူးတ႔ဲေလ။ Touch Phone အေကာင္းစား 
ဆုိရင္ေတာ႔ အျပင္မွာ ၀ယ္တာထက္ေတာ႔ ေစ်း အမ်ားႀကီး သက္သာတယ္လုိ႔ ေျပာ 
တယ္။ သက္တမ္းက တစ္ႏွစ္ေတာင္ လုိေသးေတာ႔ ကြ်န္မ မ်က္ႏွာ သိပ္ မေကာင္း 
ေတာ႔ဘူး။ အဒဲါနဲ႔ ၁၂.၈.၂၀၁၂ မွာ ကြ်န္မ သူေဌးရဲ႕  သမီး အႀကီးမက Touch Phone 
ကုိလက္ေဆာင္ေပးခဲ႔တယ္။ ဘုရားရွင္ တကယ္ဘဲ ေကာင္းျမတ္တယ္။(ကြ်န္မ 
အေတြးက ယုတ္မာတယ္သိလား။ ငါ႔မိဘေတာင္ ငါ႔ကုိ ေတာင္းလြန္းလုိ႔ ဒုတ္နဲ႔လိုက္ 
ရုိက္ေတာ႔မွာဘဲလို႔။ ငါ႔ကို ၀ယ္ေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေတြးလိုက္ေသးတယ္) 
မိတ္ေဆြ သင္႔ရဲ႕  လိုအပ္မႈ ဒုကၡေတြ ေသာကေတြ ကုိ မိမိ ကုိယ္တိုင္ ေယရႈနာမ၌ 
ေတာင္းခံလိုက္ပါ။ တုိင္ပင္ပါ။ ဆုေတာင္းတ႔ဲ အခါခါတိုင္းမွာ စိတ္ ႏွလံုးပါလွ်က္ 
ယုံၾကည္ျခင္း အျပည္႔နဲ႔ ဆုေတာင္းပါ။ သူတစ္ပါး ေတာင္းေပးတာ ထက္ 
ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ေနာင္တ တရားနဲ႔ တိုး၀င္လိုက္ပါ။ ကြ်န္မတို႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာႏွင္႔ 
အလုိေတာ္နဲ႔အညီ အသက္ရွင္ေနရင္ ဘုရားရွင္လည္း ျပံဳးေနမွာ ေသခ်ာတယ္။ 
ဒါေၾကာင္႔ ဆုေတာင္း ျခင္းျဖင္႔သာ ေယရႈခရစ္ေတာ္၌တုိင္ပင္ႏုိင္သည္ ။  
ဆုေတာင္းခ်က္ေလး တင္ပါရေစ။ ကြ် န္မ သူေဌးမက ကင္ဆာေရာဂါသည္ တစ္ 
ေယာက္ပါ။ ကင္ဆာက ေနာက္ေၾကာရဲ႕  အေၾကာထမဲွာ ျဖစ္ေနခဲ႔တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ 
ကင္ဆာပုိးေတြက အေၾကာေတြကို ဖိေနေတာ႔ ယခု သူလမ္း မေလွ်ာက္ႏုိင္ဘူး။ 
ဆုေတာင္း ျခင္းျဖင္႔ ကူညီၾကရေအာင္။ သူအရမ္း အားငယ္ေနရွာတယ္။ တခါတေလ 
ဒီေရာဂါသည္ကုိ စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ လုပ္မိတယ္။ ကြ် န္မ ေဒါသႀကီးတယ္။ မဟုတ္ 
တာဆုိ ဘာမွ မခံႏုိင္ဘူး။ လက္ရိွလုပ္ေနရတဲ႔ အလုပ္က အိမ္အလုပ္ျဖစ္ေနတာကို 
အားမနာဘဲ သိပ္ဘ၀င္ျမင္႔ ေနမိတယ္။ သနားညွာတာစိတ္ရိွၿပီး အရာရာမွာ သည္းခံမွ 
အေစခံႏုိင္ၿပီး အလုိေတာ္ႏွင္႔ အညီ အသက္ရွင္ ႏုိင္ဖုိ႔ႏွင္႔ ဒီႏုိင္ငံမွာ ဆက္လက္ၿပီး 
ေပ်ာ္ရႊင္ စြာန႔ဲ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ဆုေတာင္းေပးပါ။ အခုဆိုရင္ ကြ်န္မ ဒီအိမ္မွာ တစ္ႏွစ္ 
ျပည့္ခဲ႔ၿပီ။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ ဘာျပသနာမွ မရိွခဲ႔ပါဘူး။ ေႏြးေထြးၿပီး သူတို႔မိသားစု 
၀င္လိုဘဲ ဆက္ဆံေပးၾကတယ္။ သူ႔ရဲ႕  သမက္၊ သမီး၊ ေျမးေလးေတြက ကြ်န္မကုိ 
အရမ္း ခင္ၾက ခ်စ္ၾကတယ္ ။( ၁၀.၇.၂၀၁၂)မွာ ကြ်န္မ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔မွာလည္း 
တကယ္ ခမ္းနားတ႔ဲ ေမြးေန႔ပြဲ က်င္းပ ေပးတယ္။ ကြ်န္မ မိဘေတြေတာင္ ဒီလုိ 
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ေမြးေန႔ပြေဲလး တစ္ခါမွ မလုပ္ေပးခဲ႔ဘူး။ ဒါေပမဲ႔ သူတုိ႔ အျပစ္မဟုတ္ပါဘူး။ ေတာက 
လူေတြက ေမြးေန႔ေတြ ရိွၾကေပမဲ႔ ေမြးေန႔ပြဲ က်င္းပတာ တစ္ခါမွ မျမင္ခ႔ဲဘူး။ အခုလုိ 
စင္ကာပူမွာ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခြင့္ ေပးခ့ဲေသာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းရင္း သက္ေသခံလုိက္ပါတယ္။ နန္းခင္ေလး (ရွမ္း/ ေျမာက္ လားရႈိး)   

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

သက္ေသခံခ်က္     ရီွးခူ (ေကြ႕ကုန္းအသင္းေတာ္) 

18.6.2012 မွာ က်မရဲ႕ သူေဌးက စကၤာပူ က်မ္းစာေက်ာင္းမွာ က်မ္းစာ 
ေလ႔လာၿခင္း သင္တန္းကုိ တနလာၤ မွ စေနေန႔ အထိ တက္ေရာက္ပါတယ္။ ကြ်န္မ 
အတြက္ က်မ္းစာဖတ္ခြင္႔နဲ႔ စာေရးၿခင္းကို အထူးေပးတဲ႔ေန႔လို႔ ေၿပာရမွာေပါ႔ေနာ္။ 
ကြ်န္မ အလုပ္ေတြ ၿပီးတ႔ဲ အခ်ိန္မွာ စာေရးဆရာ ဆုိး ၿပဳစုေရးသားထားတဲ႔ “နံရိုးရွင္ 
စစ္စစ္ ဧကန္ၿဖစ္ခဲ႔ပါလွ်င္” စာအုပ္ကုိ အစမွအဆုံးတုိင္ေအာင္ လြတ္လပ္စြာ ဖတ္ခြင္႔ 
ေပးတဲ႔ ဘုရားသခင္ကို အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဆိုး ရဲ႕ စာအုပ္ကုိ ဖတ္ၿခင္း 
အားၿဖင္႔ ကြ်န္မ အတြက္ ၀ိညာဥ္ခြန္အား ရရိွခဲ႔ပါတယ္။ ကြ်န္မ စကၤာပူမွာ ရိွေနတဲ႔ ညီမ 
ေတြကို အနဲငယ္ ခြန္အားေပး သက္ေသခံခ်င္တာပါ။ တုိက္ဆိုင္မႈ ရိွရင္လည္း 
ခြင္႔လႊတ္ ေပးပါ။ စကၤာပူမွာ ေရာက္ေနတဲ႔ အခ်ိဳ႕ မိန္းကေလးေတြဟာ အခ်စ္ေၾကာင္႔ 
မွားခဲ႔ တာေတြ အမ်ားၾကီးဘဲ။ အခ်စ္ကို အေၾကာင္းၿပၿပီး အခ်စ္ကုိ ေလးစားတန္ဖုိး 
မထား ၾကဘူးလုိ႔ ကြ်န္မ ေၿပာခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ႕ အန္တီ ဆုံးမတဲ႔ စကားတစ္ခြန္းကို 
ေရးၿပပါရေစ။ ကုိယ္႔ခ်စ္သူကုိ တကယ္ခ်စ္ရင္ ဘယ္ေတာ႔မွ အမွား 
လုပ္ခြင္႔ကို သေဘာ မတူပါနဲ႔။ ကိုယ္ဘာကုိ လုပ္လုပ္ လူမသိေပမဲ႔ ဘုရား 
သိတယ္ ဆုိတာကုိ ဦးေႏွာက္ ထဲရိွရင္ အမွားလုပ္ဖုိ႔ကို ေၾကာက္ရြံ႔ 
ေနလိမ္႔မယ္လုိ႔ ေၿပာပါတယ္။ ပထဦးဆံုး မွားတ႔ဲ အမွားဟာ ကုိယ္မသိလုိ႔ 
မွားတ႔ဲ အမွားၿဖစ္လုိ႔ ခြင္႔လႊတ္ေပမဲ႔ သံုးၾကိမ္တိုင္ေအာင္ ၿဖစ္ခဲ႔တယ္ 
ဆုိရင္ေတာ႔ အခ်စ္အတြက္နဲ႔ မုိက္ရူးရဲၿပီး အသုံးမက်တဲ႔ ရြာကို ေရာက္ရိွ သြားပါၿပီ။ 
ဆက္လက္ၿပီး မမွားဘို႔ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းၿပီး ခြန္အားေတာင္းခံပါ။ 
ဘုရားသခင္ဆီမွာ ကြ်န္မတုိ႔  လုိအပ္တ႔ဲ အရာေတြ အားလုံးကို ေတာင္းခံပါ။ ရရိွႏုိင္ပါ 
တယ္။ စာတန္က ေနရာတိုင္းမွာ ရိွေနတယ္။ ဘုရား သားသမီးကို ဘယ္လို တိုက္ခုိက္ 
ရမယ္ ဆုိတာကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ကြ်န္မတို႔ စာတန္ကုိ ဘုရား 
ေပးထားတဲ႔ သမၼာက်မ္းစာဆုိတ႔ဲ ဒိုင္းလႊားနဲ႔ ကာကြယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ စာတန္ကုိ 
အႏုိင္ယူႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိန္းမတုိ႔ အိေျႏၵ ေရႊေပးလုိ႔ မရ ဆိုတ႔ဲ စကားပံု အတုိင္း 
ကုိယ့္ရဲ႕ ခ်စ္သူ။ ကုိယ္႔ရဲ ႔ အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိ ဘုရားသခင္ဆီကို ေတာင္းခံပါ။ သစၥာ 
ရိွပါ ဘုရားေပးတဲ႔ အခ်ိန္ အလုိေတာ္ကုိ ေစာင္႔ပါ။ ကုိယ္လုပ္လိုက္တ႔ဲ အမွားေၾကာင္႔ 
ဦးဆံုး အျပစ္ခံရမဲ႔လူဟာ ကိုယ္ကုိယ္တုိင္ပါဘဲ။ ေနာက္မွ မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳး၊ 
အသင္းေတာ္ေတြကုိ ထိခုိက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အေနအထုိင္ ဆင္ျခင္ပါ။ သူမ်ား က႔ဲရဲ႕ 
စရာ မျဖစ္ေအာင္ ဗုိင္းေကာင္း ေက်ာက္ဖိ။ လူမ်ိဳးဂုဏ္၊ မိဘဂုဏ္ကုိ ထိန္းသိမ္းပါ။ 
မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ေနရတဲ႔ အရာ။ အလွအပေတြဟာ တကယ့္ အလွအစစ္အမွန္ ေတြ 
မဟုတ္ပါဘူး။ မ်က္စိဖြင္႔ နားစြင္႔ အရာ အားလုံးကို ေလ႔လာပါ။ ဘုရားအတြက္ အခ်ိန္ 
ေပးပါ။ ဆုေတာင္းပါ။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ သမၼာက်မ္းစာ (သို႕) ကိုယ့္ရဲ႕ ခံစားခ်က္ 
ေတြကို ရင္ဖြင္႔တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးပါ။ သူငယ္ခ်င္းေကာင္း အစစ္အမွန္ကို ရွာေဖြပါ။ ဟုိး 
လြန္ခဲ႔တ႔ဲ ေလးႏွစ္က အေၾကာင္းေလကုိ ျပန္ေရးျပပါရေစ။ ကြ်န္္မ စကၤာပူကုိ ပထမ 
ဦးဆံုး စေရာက္တ႔ဲ ႏွစ္။ ကြ်န္မ သူေဌးက မယံုၾကည္သူ ရုပ္တုကုိးကြယ္တ႔ဲ လူမ်ိဳး၊ 
ကြ်န္မက ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္ မိန္းကေလး။ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္က မတူညီတဲ႔ 
စရုိက္ႏွစ္ခုနဲ႕ တစ္အိမ္ ထဲမွာ အတူရိွခဲ႔တယ္။ တစ္ဦးက သူေဌးမ။ ေနာက္တစ္ဦး 
ျဖစ္တဲ့ ကြ်န္မကေတာ႔ အိမ္အလုပ္သမားေပါ႔ေနာ္။ ကြ်န္မကို ေရာက္တ႔ဲေန႔က စၿပီး 
အႏုိင္ယူ ေတာ႔တာဘဲ။ ကြ်န္မလည္း ဘယ္ရမလဲ၊ ဘုရားသခင္ အားကုိးနဲ႔ ျပန္ၿပီးခုခံ 
တာေပါ႔။ ျပသနာေတြ မ်ားစြာ ရိွေပမဲ႔ ( ၂ ) ႏွစ္ျပည့္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခ႔ဲတယ္။ ကြ်န္မက 
အျခားေသာ သူေတြလုိ မဲမဲ ပိန္ပိန္ မဟုတ္ပါဘူး။ ျဖဴျဖဴ ေဖြးေဖြး ေတာသူ မေလးကုိ 
သူ႔သား နဲ႔ သူ႔ေယာက္က်ာၤးေတြရဲ ႔ အက်င္႔ က သိပ္ေျပာလို႔ မရဘူးေလ။ ဒါေၾကာင္႔ သူ 
စိတ္ပူ ခဲ႔တယ္။ ကြ်န္မကလည္း ဘုရား သားသမီးဆုိေတာ႔ အေနအထုိင္ အားလုံးကုိ 
ဘုရား လက္ထဲ အပ္ထားတယ္။ သူေဌးမရဲ ႔ စုိးရိမ္းမႈေတြဟာ အလကားဘဲ။ ကြ်န္မ 
အတြက္ေတာ႔ အသုံးမ၀င္ဘူး။ ျမန္မာျပည္က မိန္းကေလးေတြ ေငြရရင္ ဘာမဆုိ 
လုပ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ သူေျပာခဲ႔တယ္။ သူမရဲ႕ အေျပာအဆုိ အျပဳအမူေတြေၾကာင္႔ 
ကြ်န္မ အေနအထုိင္ အက်င္႔တရား။ အက်င္႔ စာရိတၱ အေကာင္းဆုံးၿဖစ္ေအာင္ 
သက္ေသ ျပခဲ႔တယ္။ သူေဌးမ က ကြ်န္မရဲ႕   စိတ္ဓာတ္နဲ႕   အျပဳအမူ ေတြကို နား 
လည္လုိက္တဲ႔ အခ်ိန္မွာ အရာအားလုံးဟာ ေနာက္က် သြားၿပီး ကြ်န္မ ျမန္မာျပည္ကုိ 

ျပန္ဘို႔ အသင္႔ျဖစ္ေနၿပီ။ လစာ တုိးေပးမယ္၊ ခြင္႔ရက္ ေပးမယ္၊ ဝင္ေငြ အခြန္ 
ေဆာင္ေပးမယ္။ အားလုံးကို သူလုပ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာေပမဲ႔လည္း ကြ်န္မ လက္မခံခဲ႔ 
ဘူး။ ကြ်န္မ အတြက္ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ထားတဲ႔ အလုပ္သစ္ ရိွေနလို႔ဘဲ။ ကြ်န္မ 
သူေဌးမကို ေျပာတဲ႔ စကားကေတာ႔ နင္ေပးတဲ႔ လစာ ငါ႔အတြက္ လံုေလာက္သြားျပီ။ ငါ 
ထပ္ မလိုခ်င္ေတာ႔ဘူး။ ေနာက္တစ္ေခါက္ နင္႔အိမ္ကို ဘယ္ေတာ႔မွ ျပန္မလာေတာ႔ဘူး 
လုိ႔ အျပတ္ေျပာခဲ႔ လုိက္ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ျမန္မာျပည္က မိခင္ အသင္းေတာ္မွာ စကၤာပူ 
ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳေတြကို သက္ေသခံခဲ႔တယ္။ ကြ်န္မ ကုိယ္တိုင္လည္း ခြန္အား 
အျပည္႔နဲ႔ စကၤာပူကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္ေရာက္ရိွလာခ့ဲတယ္။ အခုကြ်န္မရဲ ႔ သူေဌးက 
ယုံၾကည္သူ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ လူႀကီးပါ။ သူေဌးမ ကေတာ႔ Sunday School 
ဆရာမ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းကို အပတ္တုိင္း သူတို႔နဲ႔ အတူ လုိက္ရပါတယ္။ 
တစ္လ တစ္ခါ ကြ်န္မရဲ႕ ကရင္ဘုရားေက်ာင္းကို သြားပါတယ္။ သူေဌးမ က အျပင္ 
ထြက္တ႔ဲေန႔ကို ဘယ္သြားတယ္၊ ဘာလုပ္လဲ ဆုိတာကုိ အေသးစိတ္ ေမးတတ္ပါ 
တယ္။ တခါတေလမွာ က်မ္းစာရဲ႕ အေၾကာင္းေတြကို ဆရာမနဲ႔ အတူေဆြးေႏြး ျဖစ္ပါ 
တယ္။ သူမ ေၾကာင္႔ ကြ်န္မ အဂၤလိပ္စာ တိုးတက္လာပါတယ္။ ပုိၿပီး အဂၤလိပ္လို 
ေျပာလာႏိုင္တယ္။ မွားရင္ ျပင္ေပးတယ္။ မိသားစု ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ေတြမွာ 
လည္း ကြ်န္မပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္။ ေနာက္ ဘုရားေက်ာင္းမွာ အသင္းသား 
ေတြစုၿပီး မိတ္သဟာရဖြဲ႔ ညစာစားဖို႔ အတြက္ ျပင္ဆင္ ခ်က္ျပဳတ္ေပးတယ္။ ပင္ပန္း 

ေပမဲ႔ ကြ်န္မ ေက်နပ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ဘုရား အတြက္ အေစခံျခင္း 
တစ္မ်ိဳးပါဘဲ။ ကြ်န္မတို႔ ႏွစ္ဦးဟာ လူမ်ိဳးမတူ၊ ဘာသာစကားေတြ မတူေပမဲ႔ 
ခရစ္ေတာ္ ကို ယုံႀကည္ တ႔ဲ ေနရာမွာ အတူတူပါဘ။ဲ ဒါေၾကာင္႔ ကြ်န္မတုိ႔ 
ႏွစ္ဦးဟာ ယုံၾကည္သူ မိသားစုလုိ႔ ေျပာလို႔ ရပါတယ္။ ကြ် န္မကို သမီး 
တစ္ေယာက္လုိ ဆုံးမ သြန္သင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕   မိန္းကေလး ေတြက အေန 

အထုိင္ မတတ္ပါဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳး မလုိက္ေလွ်ာက္ဘုိ႔ သြန္သင္ ဆုံးမပါတယ္။ ကုိယ္႔ရဲ႕  
ခ်စ္သူကုိ ဘယ္ေလာက္ႀကီးဘဲ ခ်စ္ပါေစ။ ယုံလို႔ ပုံေတာ႔ မအပ္လုိက္ပါနဲ႔။ ဒါဟာ 
အခ်စ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ေယာက်ာၤးေလး ဆိုတာက ရမလား ဆုိၿပီး ေတာင္းမွာဘဲ 
မေပးျပန္ရင္လည္း တကယ္ မခ်စ္လုိ႔ မေပးဆပ္တာ။ ေပးျပန္ရင္ လည္း အညွာ 
လြယ္သူတဲ့။ သူတို႔ရဲ႕  အေျပာက ဘယ္ေတာ႔ မွ လြတ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူငယ္ခ်င္းမွ 
တဆင္႔ သိရလုိ႔ တုိင္းရင္းသူေလး တေယာက္ အေၾကာင္းေရးျပ ပါရေစ။ သူမ 
ခ်စ္ေနတဲ႔ သူဟာ ျမန္မာျပည္မွာ မိန္းမနဲ႔ ကေလးေတြ ရိွေနတယ္ဆုိတာ သူမ လုံး၀ 
မသိခဲ႔ဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ သူမ ခ်စ္သူကုိ တစ္ဘဝတာ ပုံေအာျပီး ဘဝ တစ္ခုလံုး ေပးဆပ္ 
ခဲ႔တယ္။ ၂ႏွစ္ျပည္႔တ႔ဲ အထိေပါ႔ေနာ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ခ်စ္သူဟာ သူမကုိ မိန္းမ ရိွတယ္ 
ဆုိတာ ဖြင္႔ေျပာၿပီး နင္႔ကို စိတ္ကုန္တယ္လုိ႕ ေျပာခဲ့တယ္။ ေနာက္ ဖုန္းနံပါတ္ 
ေျပာင္းၿပီး လမ္းခြဲ လုိက္တယ္။ စင္ကာပူမွာ ရိွေနတဲ႔ ညီမအားလုံးကို ကုိယ္႔ခ်စ္သူရဲ႕  
အေၾကာင္းကို ေလ႔လာ စုံစမ္းပါ။ မ်က္ကန္း တစ္ေယာက္ရဲ ႔ အခ်စ္မ်ိဳးနဲ႔ မခ်စ္လိုက္ပါ 
နဲ႔။ မ်က္စိ မျမင္တ႔ဲ လူတစ္ေယာက္ မိန္းမေကာင္း တစ္ေယာက္ ရရိွတာ ဘုရားရ႕ဲ  
ေက်းဇူးေတာ္ ေၾကာင္႔ပါ။ ကြ် န္မတုိ႔ အားလုံး ေကာင္းေနတဲ႔ သူေတြဟာလည္း သူတုိ႔ 
လုိဘဲ ေက်းဇူးေတာ္ ခံစားရတာခ်င္း အတူတူပါဘ။ဲ မိန္းကေလးမ်ား ကိုယ္႔စိတ္ကုိ 
အလုိ မလုိက္ပါနဲ႔။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕  ဆင္းရဲမႈဟာ အျပစ္မဟုတ္ပါ။ သူမရဲ႕  
ရုိးသားမႈဟာ အႏွစ္သာရပါ။ အေနေအးၿပီး ရုိးသားတ႔ဲ ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံသူ မိန္းကေလး 
တစ္ေယာက္ အေၾကာင္းလည္း ေရးျပပါရေစ။ သူမနဲ႔ ကြ်န္မဟာ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြ 
ေတြပါ။ တေန႔ေတာ႔ သူ ကြ်န္မကုိ ေျပာတယ္။ ရြာ ျပန္ၿပီး မဂၤလာေဆာင္ ေတာ႔မယ္ 
ေပါ့။ သူမ ျပန္ေတာ႔ သူမ ေနရာမွာ အလုပ္လုပ္မဲ႔ သူမရဲ႕  အေဒၚေရာက္လာခဲ႔တယ္။ 
သူ႕အေဒၚနဲ႔ ရင္းႏီွးလို႔ လ အေတာ္ၾကာမွာ သူမရဲ ႔ သတင္းကိုေမးျဖစ္တယ္။ သူမ 
မဂၤလာ ေဆာင္တာ အဆင္ေျပရဲ႕လားေပါ႔။ ဒီအခ်ိန္မွာ သူမ အေဒၚက မဂၤလာ 
မေဆာင္ရ ေသးဘူး။ ကေလး ေယာက္်ားေလး ေမြးသြားၿပီတ႔ဲ။ ကြ်န္မျဖင့္ အံ႔ၾသ 
လုိက္တာ။ လုံး၀ကုိ ထင္မထားတဲ႔ အျဖစ္ေပါ႔ေနာ္။ သူမရဲ႕  ကေလးမွာ ဖခင္မရိွဘဲ 
ေလာကႀကီးကို ေရာက္ရိွလာခဲ႔တယ္။ ကြ်န္မတုိ႔မွာ မိခင္ ဖခင္ ရိွသလုိ ေနာင္တခ်ိန္မွာ 
ကြ်န္မတို႔ ေမြးလာမဲ႔ ကေလးေတြ ဖခင္ရိွေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါလို႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါ 
တယ္။ ဗူး အေပါက္တစ္ရာကို ပိတ္လုိ႔ရေပမဲ႔ ပါးစပ္တစ္ေပါက္ကို ပိတ္ဘို႔ မလြယ္ပါ 
ဘူး။ ေ၀ဒနာ ခံစားရတဲ႔ မိန္းကေလးကလည္း ဘယ္အခ်ိန္ထိ သိုေလွာင္ထား ႏုိင္မွာ 
လဲ။ သူမရဲ႕ ေ၀ဒနာ သက္သာလာေအာင္ အျခားလူကုိ ရင္ဖြင္႔ေတာ႔တာေပါ႔။ မိန္း 
ကေလးေတြ အားလုံးကို ေရးျပခ်င္တာကေတာ႔ ဘုရားေပးထားတဲ႔ ဦးေႏွာက္နဲ႔ စဥ္းစား 
ပါ။ ဆင္ျခင္ပါ။ ဒီစာေလးကုိ ဖတ္ျခင္း အားျဖင္႔  အေယာက္စီတုိင္းဟာ ဘုရားေရွ႕မွာ 
ျဖဴစင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ ။ ရီွးခူ ( ေကြ႕ကုန္း အသင္းေတာ္)  
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ocifhpum;  4 -143

မိခင္မ်ားေန႕   ေလာမဲ 
ယေန႔ေခတ္တြင္ အသုံးတြင္က်ယ္လာေသာ 

လက္ကုိင္ ဖုန္းသည္ (Mobile phone) လူေနမႈ အသုိင္း 
အ၀ုိင္း တြင္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္လာေသာ ပစၥည္းတစ္ခု 
ျဖစ္လာပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ထည့္သြင္း အသုံးခ် 
ႏုိင္ေသာ Smart Phone မ်ားထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ 
မ်ားလည္း အျပိဳင္အဆုိင္ ေကာင္းသထက္ ေကာင္း 
ေအာင္ ထုတ္လုပ္လာၾကပါသည္။ ကြန္ျပဴတာ အေသး 
စား လုိ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ဖုန္းတြင္ Reset သို႔မဟုတ္ Restart ခလုတ္မ်ား ပါရွိ 
ပါသည္။ ပရုိဂရမ္ အစဥ္အစဥ္မ်ား မွားယြင္းၿပီး ျပင္၍မရပါက ၎ဖုန္း ကုိ  Reset 
သုိ႔မဟုတ္ Restart ခလုတ္ ျဖင့္ျပန္၍ ျပဳျပင္ကာ အစက ျပန္စႏုိင္ပါသည္။  

တစ္ရက္တြင္ မုိဘုိင္းဖုန္း ေပ်ာက္သြားေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကုိ ဆုံေတြ႔ခ့ဲ 
ပါသည္။ မုိဘိုင္းဖုန္းက တန္ဖုိးရွိသလုိ ဖုန္းထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ သတင္း 
အခ်က္ အလက္မ်ားက တန္ဖုိး ပုိရွိသျဖင့္ ဖုန္းေပ်ာက္ေသာ မိတ္ေဆြမွာ မ်က္ရည္က် 
လွ်က္ ပူေဆြးေသာက ျဖစ္ေနပါသည္။ သူႏွင့္ ေတြ႔ၿပီးေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္၏ စိတ္ထဲ 
တြင္ သင္ခန္းစာ မ်ားစြာရရွိခ့ဲပါသည္။ ၎သင္ခန္းစာမွာ ပစၥည္းတစ္ခု၏ တန္ဖုိးကို 
ဆုံးရံႈး သြားၿပီးမွ နားလည္တတ္ လာျခင္းေပတည္း။ ကုိယ့္ လက္ထဲတြင္ လက္ရိွ 
ပုိင္ဆိုင္ ေနခ်ိန္က တန္္ဖုိး မထားတတ္ဘဲ ေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီးကာမွ တန္ဖုိးရိွမွန္း ပုိသိ 
လာရပါသည္။ Sometime, people realized the real value only when they lost.   
အေမ မ်ားေန႔တြင္ မိခင္အသင္းေတာ္တြင္ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ခြင့္ ရရွိခ့ဲပါသည္။ မိခင္ 
မ်ား၏ ေမတၱာကို ေတးသီခ်င္းျဖင့္ ဖြဲ႔ႏြဲ႔သီဆိုေသာအခါ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ား မ်က္ရည္ 
က်ေနသည္ကို သတိထားမိပါသည္။ မ်က္ရည္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ မ်က္ရည္ 
မ်ားသည္ အစားထုိး၍ မရေသာ ဆံုးရႈံးမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ 

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ- တန္ဖုိးႀကီးလွေသာ မိခင္ေမတၱာ၊ မိဘေမတၱာကုိ ဆံုးရံႈး 
သြားၿပီးမွ နားလည္တတ္ေသာသူ မျဖစ္ေအာင္ ယခု ကတည္းက တန္ဖုိးထားတတ္ဖုိ႔ 
လုိပါသည္။  
 မိန္းမသည္ မိမိဘြားေသာ သားကုိ မသနားသည့္တုိင္ေအာင္၊ မိမိ ႏုိ႕စုိ႔သူငယ္ကုိ 
ေမ့ေလ်ာ့ႏုိင္သေလာ။ အကယ္၍ ေမ့ေလ်ာ့ ေသာ္လည္း သင့္ကုိ ငါမေမ့ေလ်ာ့”  
ေဟရွာယအနာဂတိၱက်မ္း ၄၉း၁၅ 

တန္ဖုိးၾကီးေသာ မိခင္ ေမတၱာထက္ ႀကီးမားေသာ ေမတၱာတစ္ခု ရွိေၾကာင္း 
ေဟရွာယ ၄၉း၁၅ တြင္ေတြ႔ရပါသည္။ ၎မွာ ထာ၀ရဘုရား ခမည္းေတာ္၏ အနႏၱ 
ေမတၱာ ျဖစ္ပါသည္။  ေရာမ ၈း၃၈-၃၉ အေၾကာင္းမူကား ေသျခင္းျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွင္ျခင္း 
ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းးကင္တမန္ ျဖစ္ေစ၊ အထြဋ္အျမတ္ ျဖစ္ေစ၊ အာဏာတန္ခုိး ျဖစ္ေစ၊ မ်က္ေမွာက္အရာ 
ျဖစ္ေစ၊ ေနာင္လာ လတ့ံေသာအရာ ျဖစ္ေစ၊ အျမင့္ျဖစ္ေစ၊ အနိမ့္ျဖစ္ေစ၊ ဤအရာမွစ၍ အဘယ္နိမၼိတ 
အရာ မွ်သည္ ငါတုိ႔ သခင္ေယရႈခရစ္ အားျဖင့္ ခံရေသာ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ငါတုိ႔ကုိ 
မကြာေစႏုိင္ဟု ငါသည္ သေဘာက် လွ်က္ ရွိ၏။ 

ကြ်န္ေတာ္ ကြ်န္မတုိ႔အေပၚမွာ ထားရိွေသာ ခမည္းေတာ္၏ေမတၱာ ႀကီးမား 
နက္ရိႈင္းၿပီး မည္သည့္ အရာကမွ ဖ်က္ဆီး၍မရပါ။ သုိ႔ေသာ္ ခမည္းေတာ္၏ ေမတၱာကုိ 
ကာယကံရွင္ ကုိယ္တိုင္ မိမိ သာလွ်င္ ဖ်က္ဆီးႏုိင္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ သင့္ပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထာ၀ရဘုရားသည္ 
အျပစ္ကုိ မုန္းေတာ္မူ၏။ 

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ- ခမည္းေတာ္၏ ေမတၱာကုိ အခ်ိန္ေႏွာင္းမွ နားလည္ 
တတ္ေသာသူ မျဖစ္ေအာင္ အလြန္မွ အေရးႀကီးပါသည္။ ယခုခ်ိန္တြင္ ဒုတိယ 
အခြင့္အေရး၊ တတိယ အခြင့္ အေရး ရရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ထာ၀ရဘုရား၏ ေရွ႔ေတာ္ 
တြင္ မည္သည့္ အခြင့္ အေရး မွ မရႏုိင္ေတာ႔။ ေလာကတြင္ ေနာင္တ တရားကို ဘုရား 
ရွင္က လက္ခံ ႏုိင္ေသာ္လည္း တမလြန္တြင္ ရွိလာေသာ ေနာင္တကုိ ဘုရားရွင္က 
လက္ခံ၍မရ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီး၊ စႀကၤာ၀ဠာကို 
ဖန္ဆင္းခ့ဲေသာ သခင္ ေယရႈတြင္ စနစ္ (System) ကုိျပန္စရန္ Restart ခလုတ္ 
မရွိသလုိ Reset လုပ္တဲ့ စနစ္ မရိွ။ ေလာကအသက္တာတြင္ ခမည္းေတာ္၏ 
ေမတၱာေတာ္ကို နားလည္ တတ္လာရန္၊ ခမည္းေတာ္၏ေမတၱာကုိ လက္ခံလာရန္ 
ထာ၀ရဘုရားသည္ သူ၏ ႀကီးမားေသာ ေမတၱာႏွင့္၎၊ ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္၎ 
အၿမဲတမ္း ေသြးေဆာင္ေနသည္ ကုိ နားလည္ လက္ခံတတ္ရန္၊ အခ်ိန္ေႏွာင္းမွ 
နားလည္တတ္ေသာသူ မျဖစ္ရန္ သတိ ေပးလိုပါသည္။   ။  

ေမတၱာျဖင့္ - ေလာမဲ 
--------------------------------------------------------------- 

 
သင့္အဖုိ႕ေလာက္ေပသည္။ (မင္းေအာင္သက္လြင္) 

ငါးငယ္ေလး တစ္ေကာင္ မီွတင္းေနထုိင္ေသာ ေရအိုင္ ငယ္ေလး သည္ 
တစစ ခမ္းေျခာက္ လာခ့ဲပါသည္။ ငါးေလး မွာ ခမ္းေျခာက္ လာေသာ 
ေရေၾကာင့္ စုိးရိမ္စ ျပဳလာ ခ့ဲပါ သည္။ ေရခမ္းလာလွ်င္ ငါးလဲ 
အေနအထုိင္ က်ဥ္းက်ပ္ကာ ေသဖြယ္ရာသာ ရိွေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ရိပ္စား မိလာ ခ့ဲပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ မဆုိင္းမတြပင္ ဘုရား သခင္ အား ေမးခြန္း 
ထုတ္ကာ မေက်နပ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ ဘုရား သခင္က ငါးေလး အား 
ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ျပန္ေမးခဲ့ပါသည္။  
အုိင္ထဲမွာ ကူးခတ္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ ေရပမာဏ ရိွေသးရဲ႕လား။ ဟုတ္ကဲ့ရိွပါတယ္။ 
အုိင္ထဲမွာ ေသာက္သံုးေလာက္တဲ့ ေရပမာဏ ရိွေသးရဲ႕လား။ ဟုတ္ကဲ့ ရိွပါတယ္။ 
အုိင္ထဲမွာ အသက္ရႈႏုိင္ေလာက္တဲ့ ေရပမာဏ ရိွေသးရဲ႕လား။ ဟုတ္ကဲ့ ရိွပါတယ္လုိ႕ 
ဘုရားသခင္ ေမးသမွ်ကုိ ငါးေလးက ျပန္ေျဖခဲ့ပါသည္။ အဒဲီလုိ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႕ ေရပမာဏ 
လုံေလာက္ ေနေသးရဲ႕ သားနဲ႕ မင္းက ဘာျဖစ္လုိ႕ မေက် မနပ္ ေမးခြန္းေတြ ထုတ္၊ 
စိတ္ရႈပ္ေနတာလဲ လုိ႕ ဘုရားသခင္က ငါးေလး ကို ျပန္ေမးခဲ့ ပါတယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႕ လူသားေတြအားလံုးဟာလဲ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ဘုရားသခင္ကို ေမးခြန္း 
ထုတ္ မေက်နပ္ ႏုိင္ခ့ဲပါ။ ဘုရားသခင္ အေပၚမွာ ယုံၾကည္ျခင္း ခုိင္ၿမဲခဲ့ပါက ဘယ္ 
အေျခ အေနမွာ မဆို ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္မွာ အမွန္ပင္။ ဘုရားသခင္၏ ကရုဏာ တရားက 
မည္သည့္ အခါမွ ခမ္းေျခာက္မည္ မဟုတ္ပါ။ က်ေနာ္တို႕ အေပၚ ထာဝရ အဆက္ 
မျပတ္ သြန္းေလာင္း ေနမည္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ေရးထားသည္မွာ ငါ့ေက်းဇူးသည္ 
သင့္အဖုိ႕ေလာက္ေပ၏တဲ့။ ။ 
ေယရမိ ၂၉း၁၁၊ ငါသည္ သင္တုိ႕ကုိ အက်ိဳးနည္းေစျခင္းငွာ ႀကံစည္ေသာ အႀကံ မဟုတ္ဘဲ၊ သင္တုိ႕သည္ ေျမႇာ္လင့္ေသာ 
အက်ိဳးကုိ ရမည္အေၾကာင္း ၿငိမ္ဝပ္ ေစျခင္း ငွာသာ သင္တုိ႕အဘုိ႕ ႀကံစည္ေသာ အႀကံ တုိ႕ကုိ  ငါသိ၏။  
--------------------------------------------------------------------------- 

(ဘာအေကာင္းဆုံးလဲ) ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ဟိုး - အရင္ကလို မေကာင္း တာေတြနဲ႕ 
ရန္တိုက္ စရာ မလိုေတာ့ဘူး ဆရာ။ 

က်မ္းစာနဲ႕ ျပန္ ရန္တိုက္ ေပးလိုက္တယ္။ 
ဟီးဟီးဟီး 

ငါ့ တပည့္ႀကီး 
သိပ္ေတာ္တယ္။  

ဟဲဟဟဲဲ 

က်မ္းစာထဲမွာ ဘုရားသခင္ကို အစဥ္အၿမဲ 
ခ်ီးမြမ္းၿပီး မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲ 

ဝင္ရမယ္တဲ့။ 
ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ဦးစားေပးရမွာကြ။ 

က်မ္းစာထဲမွာ 
ဧဝံေဂလိ တရားကို 
အရပ္တကာ လွည့္ၿပီး 
ေဟာရမွာေလ။ 
ဧဝံေဂလိ ေဟာဖို႕ 
နံပါတ္တစ္ကြ။ မင္းမွားတာကြ။ 

ခ်ခ်င္လို႕လား 

ငါ 
မွန္တယ္ကြ။ 
မင္းမွားတာ 


