
 

The LORD’S 
Word 1‐130 

ocifhpum;  0dnmOfa7;7m pmapmif/   trSwfpOf 130     ZGefv 2012  ckESpf/       

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

 
 

ocifhpum;  1 -130

 
 
 
 
 
 
 

rif;atmifoufvGifpDpOfxkwfa0onf 0dnmOfa7;7mpmapmif 
 

 
သုိးရုိင္းမွတ္တမ္း မင္းေအာင္သက္လြင္  

ကၽြန္ေတာ္ ကေလးေလး ဘဝ၊ လူေတြ အသုိင္းအဝုိင္းၾကား  
ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရတဲ့ အခုိက္မွာ ႏွလံုသားယိုယြင္းျခင္းနဲ႕ ဆုိးညစ္ေနခ့ဲ ။ 
ဆရာေတြ ဆုိဆံုးမလ ဲကၽြန္ေတာ္ေလ အသိေခါက္ခက္ 
မ်က္ကန္းတေစၧ မေၾကာက္တဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးပါ  
ဆုိးသြမ္း မုိက္မဲရင္းနဲ႕ ဆက္ အသက္ရွင္ခ့ဲ ။ 
   ေပတရာ လမ္းမထက္ ကၽြန္ေတာ္ေလ မူးရူးခ့ဲ  
   လမ္းေဘးဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေမွးစက္ရာ၊ ေန႕စဥ္ ညတုိင္းဘဲ ရြက္လႊင့္ေနခဲ့။     
   အိမ္ေပၚ ျပန္မတက္နဲ႕လို႕ သံမဏိ စည္းကမ္းခ်က္၊  
   အေဖ့ရဲ႕ မာေက်ာလြန္းတဲ့ မ်က္ႏွာ၊  
   အသုိင္း အဝုိင္းေဆြမ်ိဳးမ်ားက ေနာက္ထပ္ မလာနဲ႕တဲ့။ 
ခင္မင္တဲ့ အေပါင္းအသင္းမ်ား ေရွာင္ခြာစြန္႕ပစ္ၾက  
အထီးလည္းက်န္ တစ္ေယာက္တည္း လမ္းမမွာ  
ဝမ္းနည္းေၾကကြဲရင္းနဲ႕ လမ္းေလွ်ာက္ေနဆ။ဲ 
ျမင္သူ အားလုံးက ေလွာင္ေျပာင္ ႏွာေခါင္းရွဳံ႕ၾက 
ကဲ့ရဲ႕ကာ အတင္းအဖ်င္း ေျပာၾကတာ။  
ကၽြန္ေတာ့္အား ကင္ပြန္းတပ္၊ သိုးရုိင္းတစ္ေကာင္တဲ့ ။  
   ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဘဝ၊  
   ျပန္လည္သံုးသပ္မွ အတိတ္က လြန္က်ဴးတ့ဲ မုိက္ျပစ္ဟာ 
   အားလုံးေၾကကြဲဖို႕အတြက္ ျဖစ္ခဲ့ပါသလား။  
ဒီလုိနဲ႕ တစ္ေန႕ေန႕ေတာ့ - ကၽြန္ေတာ္ ေျပာင္းလဲဖုိ႕  
အေမ့မ်က္ရည္ စီးဆင္းက်လုိ႕လာ တိတ္တဆိတ္ငုိေႂကြးရင္းန႕ဲ ဆုေတာင္းေနဆဲ ။ 
(အဒဲီအခ်ိန္မွာ - - ) ခိုင္မာတဲ့ ႏွလံုးသားလည္း အရည္ေပ်ာ္စီးဆင္းဖုိ႕ 
မျမင္ႏုိင္တဲ့ အားတစ္ခုက အတင္းအက်ပ္ ေသြးေဆာင္ခ့ဲၿပီ။ ။ 
-------------------------------------------------------------------------- 

သူရဲေကာင္းေမေမ နန္းရထိုက္(ကနခ) 
အေမဟာ အေဖ့ကုိ ႏွလုံးသားက ျမစ္ဖ်ားခံၿပီး ခ်စ္ခ့ဲတာမုိ႕  
မွားယြင္းမႈေတြၾကားမွာ အေမဟာ နာက်င္ခ့ဲရတယ္။ 
အေမ - ဘဝမွာ အခ်စ္ဟာေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ေပမဲ့  
ေသြးသားဖြဲ႕စည္းမႈဟာ တည္ၿမဲသြားတာမို႕ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းခ့ဲရျပန္တယ္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္ မုန္တုိင္းဂယက္ၾကားမွာ လက္ညိႇဳးေပါင္းမ်ားစြာန႕ဲ  
အရွက္ကုိဖုံးၿပီး အျပစ္မ့ဲ ရင္ေသြးကို ကြက္မ်က္ဖုိ႕ ႀကံရြယ္ခ့ဲေပမ့ဲ။  
အေမဆုိတဲ့ ျမစ္ေရဟာ ေသြးထကဲို စီးဆင္းဝင္သြားတာမို႕  
အရွက္ကုိ မမႈဘဲ သားကုိေမြးခဲ့တဲ့ ေမေမ။  
မျမင္ မရေသးတဲ့ ရင္ေသြးေလးအတြက္ အသက္နဲ ႕အရွက္ကုိ ကရုမစုိက္ခ့ဲတဲ့ ေမေမ။ 
ေခၽြးစက္ေတြန႕ဲ အံကိုႀကိတ္ၿပီး နာက်င္မႈေဝဒနာၾကားမွာ 
ေမတၱာေရေတြ စီးဆင္းခ့ဲတဲ့ ေမေမ။  
အူဝဲ ဆိုတဲ့ အသံၾကားလုိက္ရခ်န္ိမွာ နာက်င္မႈ ေမ့ေပ်ာက္  
အရွက္ေတြလဲ လြင့္ေပ်ာက္လုိ႕ သားကုိ ရင္ဝယ္ပုိက္ၿပီး ပီတိျဖာခဲ့တဲ့ေမေမ။ 
တုႏိႈင္းမမီ ထုိေမတၱာသည္ သားအတြက္ စီးဆင္းခ့ဲသည္။  
အေမဟာ က်ေနာ့္အတြက္ သူရဲေကာင္း ေမေမ။ 
---------------------------- 

အေမသုိ႕ Mary (ဖ်ာပုံ) 
ျပည္ပ အလုပ္ခြင္သုိ႕ ၂ႏွစ္တည္းသာ ခြင့္ျပဳ ပါမစ္ ေပးခဲ့တဲ့ အေမေရ။ 
အေမ့ ပါမစ္က သက္တမ္းကုန္ေသာ္လဲ ကိုယ္ေတာ္ရွင္က ေရွ႕ဆက္ပါမစ္ ေပးေန 
ေသး။ အဒဲီအတြက္ သည္းခံ ခြင့္လႊတ္ နားလည္ေပးလုိ႕ အေမ့ကုိ Thank You ပါ။ 

 
 
 
 
 
 

 
အေမ့ဆႏၵက ကိုယ့္ရင္ခြင္မွာ ေမွးစက္ေစခ်င္ေပမဲ့  
ကုိယ္ေတာ္ရွင္က ေလာကႀကီးကို ေခါင္းအံုး ေနခုိင္းတံုး။  
အေမလုိခ်င္တဲ့ (သား) သားမက္လည္း  
ကုိယ္ေတာ္ရွင္က မထိုက္တန္ေသးလုိ႕ မေပးေသး။ 
အေမလုိတဲ့ အရာ သမီးသေဘာနဲ႔ ျဖည့္မရလို႕ ကုိယ္ေတာ္ အလုိမရိွခဲ့ရင္ Sorry ပါ။ 
အေမ အႂကြင္းမဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမားလြန္းလို႕ ကိုယ္ေတာ္ရွင္က  
သမီး အသက္ ေလးဆယ့္ငါး ေရွ႕ႏွစ္ထဲမွာ တြဲဖက္ေပးခဲ့ရင္ေတာ့  
ဟာေလလုယာ ေက်းဇူးေတာ္ေရတြက္ အေမ့ကုိ God Blessed. 
(ဝန္ခံခ်က္။ ကုိယ္ေတာ္ရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ေၾကာင့္ ယေန႕ထိ က်န္းမာစြာ အသက္ရွင္ခြင့္ 

ေပးေနေသာ မိခင္ႀကီးသုိ႕ ၂၀၁၂ မိခင္မ်ားေန႕ အမွတ္တရ ကဗ်ာ။ ) ။ Mary (ဖ်ာပုံ)  
---------------------------------------- 

ေမေမသုိ႕  (ထြယ္ဆန္ေအာင္-နမ့္ဖတ္ကာ) 
မေန႕ညက အိပ္မက္ထဲ ခ်စ္ေမေမန႕ဲ ေတြ႕ခဲ့တယ္။ 
မုိးလင္းသြားေတာ့ ဝမ္းနည္းမိ။ ဘာ့ေၾကာင့္ ေမေမန႕ဲ ေဝးေန။ 
သတိရမိတယ္ ခ်စ္ေမေမ။ သမီးတုိ႕အတြက္ ေပးဆပ္ရင္း ေမာပန္းေနၿပီလား။ 
ေမေမ့ အေမာမ်ား ေျပေစဖို႕။ သမီးႀကိဳးစားေန လြမ္းလုိက္တာ ေမေမ။ 
ေမေမ ေနေကာင္းက်န္းမာဖုိ႕ ဘုရားျမတ္ထံ ေတာင္းဆုေခၽြ။ 
ႏွလံုးသားလွတဲ့ ခ်စ္ေမေမ။ ဘုရားရွင္ေကာင္းႀကီး အစဥ္အၿမဲေပးပါေစ။ 
------------------------------------------------ 

အမွတ္ရလွ်က္ပါေဖေဖ။  Thian Hnem Par 
ကုိယ္ေတာ္ အလုိအရ ဤေလာကသုိ႕။ က်မ ေမြးဖြားလာ။ 
ေဖေဖ ေမေမ ရင္ခြင္ထဲ ေပ်ာ္ရႊင္ခံစား ပူပင္ေသာက ကင္းေဝးလွ်က္ ေပ်ာ္ခ့ဲ ေမ့မရ။ 
ေပ်ာ္ျမဴးခ်ိန္ကား တုိေတာင္းလွ၏။ ကုိယ္ေတာ္အလုိအရ ေဖေဖ မိသားစုကို ခ်န္ခ့ဲ 
ထြက္ခြာသြား စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တံုးက။ ဘဝရဲ႕လမ္းျပၾကယ္ ေဖေဖဟာ  
ေပ်ာက္လုိ႕ တမ္းတ ေသာကစိတ္ႏွင့္ ယစ္မူးေနစဥ္  
ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ လႊမ္းမုိးခဲ့။ က်န္ရစ္တဲ့ အိမ္သားမ်ားက ေဖေဖ မရိွေတာ့လဲ  
ေဖေဖ့ ပုံရိပ္ ျပန္လည္ ျမင္ေယာင္ အမွတ္ရလွ်က္ပါ ေဖေဖ။ 
------------------------------------ 

ကားတင္သူ  TLT 
ေရျခား ေျမျခား လူမ်ိဳးျခားၾကားမွာ နားမလည္တလည္ ဘာသာစကားေတြနဲ႕ 
ႀကိဳးစားေျပာရ အလုပ္လုပ္ရတာ ပင္ပန္းလိုက္တာ ဝမ္းတစ္ထြာရယ္။ 
ခါတစ္ေလေတာ့လဲ ေတာင္ပံျဖန္႕ပ်ံသန္း၊ ပ်ံလႊားငွက္အျဖစ္ ျပန္ခ်င္မိသည္ အမိေျမဆီ 
ငါေလ တကယ္ပန္း စိတ္လဲ ႏြမ္းရတာေၾကာင့္ ခါတေလေတာ့  
အားေလ်ာ့ကာ ေနာက္လွည့္ျပန္ခ်င္။ သုိ႕ပါေသာ္လဲ မ်က္ဝန္းထဲျမင္ သမီးငယ္ေပၚ 
ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ အေမ့ကုိပင္ လူေတြအလယ္ မ်က္ႏွာ မငယ္ေစခ်င္တာေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းတုံးက သင္ယူခ့ဲ ̏ေတာင္ထိပ္သုိ႕̋ ကဗ်ာ  
ႏွလံုးသားမွာ စြဲၿမစဲြာသြင္း ခရီးဆံုးတုိင္ ေလွ်ာက္ဖုိ႕ ရာျပင္ 
ကုိယ္ေတာ္ပါရင္ ငါေလွ်ာက္တဲ့လမ္း ဆူးခင္းထားလဲ မေၾကာက္မရြံ႕ ငါေလွ်ာက္ဝ့ံ 
တယ္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ ငါေလ ဆုိခ့ဲေပမ့ဲ၊ ေသာက ဒုကၡ ခံစားရစဥ္  
အုိ သခင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကို စြန္႕ပစ္ေတာ္မူသနည္း ဟု  
အႀကိမ္ႀကိမ္ရြတ္ဆုိ အျပစ္ျမင္ခ့ဲၿပီ။  
ငါေလ အႀကိမ္ႀကိမ္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိေလ ကားတုိင္ေပၚမွာ သတ္မိျပန္ၿပီေလ။  TLT 

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

ေမ့ေနေလ်ာ့သလား  F.Penny(Mizo) တမူး 
အဘယ္လူသားမွ မေရြးခ်ယ္ေသာ အုိျခင္း နာျခင္း ေသျခင္းတရား အခ်ိန္တန္ေတာ့  
ေသျခင္းရဲ႕ အဆုံးသတ္မွာအဘယ္သုိ႕ေသာ လူေတြကမ်ား လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ၾကမွာလဲ။ 

trSwfpOf  ( 130)  ZGefv  2012 ckESpf  "r ®'ge  ( vpOf yxr we*FaEGae Ywdkif; tcrJh jzef Ycsdonf  ) 
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ocifhpum;  2 -130

စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ေလာကရဲ႕ သာယာမႈေတြႏွင့္ ေစခုိင္း ေစာင့္ဆိုင္း ရပ္တန္႕ေစဖို႕ရန္ 
အဘယ္သို႕ေသာ သူေတြကမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကမွာလဲ။ 
ေသျခင္းတရားရဲ႕ ေရြးႏႈတ္မႈေအာက္မွာ ငါဆိုတဲ့ အတၱစိတ္ေတြႏွင့္  
ကုိယ္လြတ္ရုန္းဖုိ႕ အဘယ္သုိ႕ေသာ သူေတြကမ်ား စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကမွာလဲ။ 
က်င္လည္ရာ ခနတာ လူ႕ဘဝ စိတ္ႀကီးမာန္စြယ္ ျပဳေနအုံးေပါ့။ 
ႏုိင္ထက္စီးနင္းမႈေတြ၊ ရႈတ္ခ် အထင္ေသးမႈေတြ၊ မနာလုိ ဝန္တိုမႈေတြႏွင့္ 
ကဲ့ရဲ႕မုန္းတီးမႈေတြ ေမာက္မာ ေဝဖန္မႈေတြ မာန္ဝင့္ တလြင့္လြင့္ ရိွေနအံုးေတာ့ 
ဆင္းရဲခ်မ္းသာ လူတန္းစားမခြဲ လူေကာင္းလူဆိုး လူႀကီး ကေလး  
ကန္႕သတ္ပုိင္းျခားေလ့မရိွ၊ ဂုဏ္အရည္အခ်င္း တုိင္းတာမႈ မရိွရာ  
ပကတိတည္ၿငိမ္ အဆုံးသတ္ရမည့္လမ္း  
သက္မ့ဲ အုတ္ဂူျဖဴေလးက အဆင္သင့္ ေစာင့္ႀကိဳေနေလရဲ႕။ 
ေမြးတစ္ေန႕ ေသတစ္ေန႕။ ဤျဖစ္စဥ္ အမွန္ကို လူအမ်ားက  
မ်က္ကြယ္ျပဳလွ်က္ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကပါလားေနာ္။ ေသခ်ာသံုးသပ္ ဆန္းစစ္မိစဥ္  
သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္သည္လဲ ဤျဖစ္ရပ္စဥ္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနသလားကြယ္။  F-Penny  

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

ေယရႈအ့ံဘြယ္ေမတၱာေတာ္   အငယ္ဆုံးသူေလး 
က်မ က်မ္းစာေက်ာင္း ၿပီးရင္ ဘုရားအမႈေတာ္ဘဲ ေဆာင္မယ္လုိ႕ စိတ္ 

ထဲမွာ ရိွၿပီးသားပါ။ က်မရဲ႕ ဝါသနာ စိတ္အားထက္သန္တဲ့ အရာ ျဖစ္လို႕ပါ။ ဒါေပမ့ဲ 
က်မ မရည္ရြယ္ မစဥ္းစားမိတဲ့ အိမ္အကူ အလုပ္ စင္ကာပူမွာ လာလုပ္ခ့ဲရ 
ပါတယ္။ ဒါဟာလဲ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ပါ။ အဖဘုရားသခင္ ပုိ႕ 
ေဆာင္၍ လက္ေတြ႕ သာသနာကြင္း ဆင္းရမွ တကယ့္ကုိ ခံစားသိရွိ 
ရပါတယ္။ တကယ္တန္း ေသခ်ာ စဥ္းစား ၾကည့္ရင္ အိမ္ေဖာ္ေလးေတြဟာ 
အငယ္ဆုံး သူေလးေတြပါလားလို႕ ခံစား ကုိယ္ခ်င္းစာမိၿပီး ဘုရားရွင္ထံမွာ 
ဆုေတာင္းခ်က္ေတြ တင္ျပပါတယ္။ အဖ ဘုရား သခင္ဟာ 
အေကာင္းျမတ္ဆုံး ဘုရားရွင္ တစ္ပါးတည္းပါ။ သူ႕ကုိ အစဥ္အၿမဲခ်စ္တယ္။ သူဟာ 
က်မတုိ႕နဲ႕ အခြဲမခြာ အစဥ္အၿမဲ ရိွေနပါတယ္။ ၁သက္ ၅း၁၆-၁၈။ 
အစဥ္မျပတ္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရိွၾကေလာ့။ မျခားမလပ္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳၾကေလာ့။ 
အရာရာ၌ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား သင္တုိ႕သည္ ထုိသို႕ 
က်င့္ေစျခင္းငွာ ေယရႈခရစ္၌ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရိွ၏။  
ေယရႈအ့ံဘြယ္ ေမတၱာေတာ္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္တိုးသိ 
နက္နဲက်ယ္ဝန္းျမင့္ေသာ အ့ံဘြယ္ေမတၱာေတာ္သည္  
ၾကာေလ တိုးနားလည္ရ၏။  ။ အားလုံးကုိ ခ်စ္တဲ ့ - အငယ္ဆံုးသူေလး။  

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

ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းသက္ေသခံခ်က္    မီခ်ီကုိ 
ေရွးဦးစြာ အဖဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ အဖဘုရားသခင္ရဲ႕ 
ေက်းဇူး ေတာ္ သက္သက္ေၾကာင့္ ဒီစကၤာပူႏုိင္ငံမွာ တႏွစ္နီးပါး အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ 
ရရိွသည့္ အတြက္ အဖဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ညီမ ဒီစကၤာပူ 
ႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လည္း ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကိုင္ခ့ဲရပါတယ္။ အလုပ္မွာလည္း အထက္ 
လူႀကီး ေတြရ႕ဲခ်စ္ခင္မႈကို ရရိွခ့ဲတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းေတြ မိတ္ေဆြေကာင္း 
ေတြနဲ႔လည္း ခင္မင္ခြင့္ ရရိွခ့ဲတယ္။ ဒါေတြဟာဆိုရင္ အဖ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူး 
ေတာ္သက္သက္ေတြပါ။ အဒဲီလုိ အဆင္ေျပေနတံုးမွာ ညီမရဲ႕ S-pass renewl 
တင္တာ မရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးအၿပီးမွာ အမိ 
ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ခ့ဲရပါတယ္။ ဒါဟာ ဆုိရင္လည္း အဖ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အႀကံ 
အစည္ေတာ္ဘဲလို႔ ညီမ ခံယူခ့ဲပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ဒီ Spass Renewl 
ရဖုိ႔ ညီမ ဆုေတာင္း ခ့ဲပါတယ္။ အဲ့ဒီ အေတာအတြင္းမွာဘဲ တခ်ိဳ႕ေသာ renewl 
တင္တဲ့သူေတြ မရၾကတာ ၾကားရေတာ့။ ညီမ အလွည့္က်ရင္လည္း ရသည္ျဖစ္ေစ၊ 
မရသည္ ျဖစ္ေစ။ အဖ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလုိေတာ္ကို ဝန္ခံပါ့မယ္လို႔ ညီမ 
ဆုေတာင္းခ့ဲပါတယ္။ အခု ညီမ company က ညီမကုိ renewl တင္တယ္ rejected 
ထိတယ္။ ေနာက္တခါ သူတုိ႔ ထပ္တင္တယ္။ rejected ထပ္ထိျပန္ေရာ။ ဒါနဲ႔ သူတို႔ 
ညီမကို ေနာက္company နာမည္နဲ႔ appeal တင္ေပးတယ္။ အဲ့ဒါလည္း rejected 
again ဘဲ ျဖစ္ျပန္ေရာ။ အဲ့ဒါနဲ႔ ညီမ စဥ္းစားတယ္ ဒါဟာ အဖဘုရားသခင္ဆီမွာ ညီမ 
အတြက္ ဒီထက္ ေကာင္းတဲ့ အၾကံအစည္ ရိွမွာဘဲဆိုၿပီး ကိုယ့္ကိုကုိယ္ 
ေျဖသိမ့္လိုက္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ညီမ တျခား အလုပ္အသစ္ ရွာဖို႔ 
စဥ္းစားခဲ့ပါေသးတယ္။ ညီမကို သူတို႔ appeal letter တင္ေပးခ်ိန္မွာေပါ့။ ဒါေပမ့ဲ 

အားလုံးဟာ အဖ ဘုရားသခင္ရဲ႕ လက္ေတာ္ထဲမွာဘဲ ရိွတယ္ဆုိတာကုိ ညီမ 
နားလည္မိပါတယ္။ အရာခပ္သိမ္းတိုင္းဟာ ညီမတုိ႔ လူသားေတြ လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ 
အဲ့လုိ လုပ္ခ့ဲမယ္ဆိုရင္လည္း အဆုိးေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ ရမယ္ ဆုိတာကုိလည္း 
နားလည္ထားပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ညီမ သူငယ္ခ်င္းေတြက ညီမကို အလုပ္အသစ္ 
ထပ္ရွာဖုိ႔ တုိက္တြန္းခ့ဲေပမ့ဲ ညီမ မလုပ္ခ့ဲပါဘူး။ ဘာျဖစ္ လို႔လည္း ဆုိေတာ့ အဖ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲမွာ ငါ၏ အၾကံအစည္ သည္ သင္တုိ႔၏ 
အၾကံအစည္ထက္ လည္းေကာင္း ငါ၏ အက်င့္သည္ သင္တို႔၏ အက်င့္ထက္ 
လည္းေကာင္း သာ၍ ျမင့္၏ တဲ့။ အဲ့ဒီ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေလးဟာ ဆိုရင္ ညီမ 
အတြက္ တကယ္ဘဲ ခြန္အားရတဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေလးပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမွာ က်န္ခ့ဲၿပီး 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြကိုလည္း ဘုရားကုိသာ အားကုိးပါ။ 
ဘုရားရဲ႕ အၾကံအစည္ေတာ္ နဲ႕ အလုိေတာ္ကုိလည္း ဝန္ခံၾကပါ။ ဘယ္ေနရာ 
ဘယ္အေျခအေန ဘယ္ေလာက္ဘဲခက္ခဲပါေစ ဘုရား မတတ္ႏုိင္တဲ့ အရာတခုမွ 
မရိွပါဘူးဆိုတာကုိ ဒီသက္ေသခံခ်က္ေလးနဲ႔ ေဝငွေပးလိုက္ပါတယ္။ အားလုံးကို 
ဘုရားရွင္ ဆက္လက္ၿပီး ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။ အာမင္။  မီခ်ီကို 

------------------------------------------------------------------------ 
လိမၼာမွ အိမ္ပါမယ္   မနန္း(ေတာင္ႀကီး) 

ႏုိင္ငံျခား ေရာက္ေနတဲ့ ေမာင္ငယ္ ညီမေလးေတြ အားလုံးကို သတိေပး ေရးသား 
လုိက္ပါတယ္။ လိမၼာမွ အိမ္ပါမယ္ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းေလးပါ။ ဒီမွာ ေရာက္ေနတဲ ့အခ်ိန္ 

အလုပ္ လုပ္ရတာ အရမ္း ပင္ပန္းပါတယ္။ ရရိွတဲ့ လစာေလးကုိ အင္မတန္ 
တန္ဖုိး ထားေစခ်င္ပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားစြာနဲ႕ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနမ့ဲ မိဘ 
ေမာင္ႏွမန႕ဲ သားသမီး ေတြ ရိွၾကမွာပါ။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ဆိုတဲ့ စကားလုံး 
သုံးလံုးဟာ နည္းတယ္ ဆိုေပမ့ဲလဲ အလြန္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲပါတယ္။ မိဘနဲ႕ 
သားသမီး ၾကားမွာ အၿမဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရိွပါတယ္။ မိဘေတြဟာ ေၾသာ္-
သားသမီးေတြ ႀကီးလာရင္ ကိုယ့္ကုိ တလွည့္ ျပန္ၿပီး လုပ္ေကၽြးမွာပါလား။ 

တလွည့္ ျပန္ၿပီး ျပဳစုၾကမွာပါလား ဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႕ ျပဳစုခ့ဲၾကပါတယ္။ 
သားသမီးေတြကလဲ အဆင္မေျပတဲ့ အခုိက္ အတန္႕ ေလးမွာ မိဘေတြဆီကေန 
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖုိ႕ အရင္းအႏီွးေလး ရရင္ ေကာင္း မွာဘဲ။ ေျခဗလာ 
လက္ဗလာနဲ႕ လုပ္စားရတာ အင္မတန္ခက္ခဲပါတယ္။ ပင္ပန္း ေတာ့ အားကုိး 
ေမွ်ာ္လင့္ေနမိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကုိယ့္သားသမီးေတြကုိ ေျခ ဗလာ လက္ဗလာနဲ႕ 
မလုပ္စားရေအာင္ အေကာင္းဆံုး ၾကယ္တစ္ပြင့္စီ ျဖစ္လာဖုိ႕ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖုိ႕ 
ႏုိင္ငံျခားမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ျဖစ္ အလုပ္ကို ရုိးရုိး သားသား လုပ္ကုိင္ရင္း 
လိမၼာမွ ေငြေတြ အိမ္ပါ မွာမုိ႕ ရြာက မိဘညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ ေတြ သားသမီးေတြက 
ကုိယ့္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာနဲ႕ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ သတိတရနဲ႕ 
ခ်ိဳးငွက္ကဲ့သုိ႕ အဆိပ္ကင္းလွ်က္ ေႁမြကဲ့သို႕ လိမၼာစြာ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ ၾကပါလုိ႕ 
ေရးသား သတိေပးခ်င္ပါတယ္။ မနန္း (ေတာင္ႀကီး) 

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

ရယ္စရာေကာင္းေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ား - ၁ ရီွးခူ(ေကြ႕ကုန္းအသင္းေတာ္) 
(အမ်ားအျမင္မွာ ဒီသက္ေသခံခ်က္ေလးေတြဟာ ရယ္စရာေလးေတြ။ ေသးေသးမႊားမႊား 
ကိစၥေလးေတြပါလို႕ ထင္မိၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္သည္ မုန္ညင္းေစ့၊ စာငွက္ေလး 
ဆံပင္ခ်ည္မွ်င္ေလးက အစ စိတ္ဝင္စား ကူမ ကြယ္ကာေပးတဲ့ ဘုရားျဖစ္တယ္ ဆိုတာ 

သိေစဖို႕ ဒီသက္ေသခံခ်က္ေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ အယ္ဒီတာ) 
၃-၄-၁၂ ရက္ေန႕က ဘုရားသခင္က က်မကုိ အထူးဘဲ ကူမ 
တဲ့အေၾကာင္း သက္ေသခံ ခ်င္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က လူေတြ မတတ္ 
ႏုိင္တဲ့ ေသးငယ္ေသာ အရာ ေလးေတြက အစ ကူညီခ့ဲပါတယ္။ အဒဲီေန႕ 

မနက္ အေစာႀကီးမွာ သူေဌးရဲ႕ အျဖဴေရာင္ အကႌ်ေလးကုိ အေရာင္ကၽြတ္ လြယ္တဲ့ 
အျခားအေရာင္ အဝတ္ေတြနဲ႕ ေရာၿပီး ေလွ်ာ္မိလိုက္ပါတယ္။ က်မ သူေဌးမွာ 
ယူနီေဖာင္း အျဖဴေရာင္ အကႌ် သိပ္မရိွပါဘူး။ သူ ေဆးရုံသြားရင္ ဒီ အျဖဴေရာင္ အကႌ် 
ေလးကုိ အၿမဲဝတ္ေနက်ပါ။ က်မ တမနက္လံုး ခၽြတ္ေဆးေတြနဲ႕ ခၽြတ္ပါတယ္။ လုံးဝ 
မရပါဘူး။ ေနာက္ဆုံး ဆုေတာင္းလုိက္ပါတယ္။ အျဖဴေရာင္ အကႌ်ေလး အေရာင္ 
ကၽြတ္ၿပီး သန္႕သြားရင္ သခင့္စကားမွာ သက္ေသ ခံပါ့မယ္လုိ႕လဲ ဘုရားသခင္ကုိ 
ကတိေပးမိပါတယ္။ ခၽြတ္ေဆးေတြနဲ႕ စိမ္ထားတယ္။ ဖုန္းဆက္ၿပီး ညီမေလးကုိ ကူၿပီး 
ဆုေတာင္းေပးဖို႕ အေၾကာင္းၾကားလိုက္ပါေသးတယ္။ ေဆးမကၽြတ္ရင္ ေဒၚလာ 
တစ္ရာေက်ာ္ ေတာင္ေလ်ာ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေလ်ာ္ ေပးရတာထက္ ပြစိပြစိန႕ဲ 
အေျပာခံရဖုိ႕ ဘယ္ေတာ့မွ ဆံုးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေန႕လည္ ၁၂နာရီ ထိုးေနပါၿပီ။ 
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အေရာင္ေတြက ရိွေနတံုးပါဘဲ။ ခၽြတ္ေဆး သံုးခြက္ ထပ္ထည့္ၿပီး စိမ္လိုက္ပါတယ္။ ၁၅ 
မိနစ္ေလာက္ၾကာတဲ့ အခါမွာေတာ့ အျဖဴေရာင္ အကႌ်ေလးမွာ ဘာအေရာင္မွ 
စြန္းကြက္ မေနေတာ့ပါဘူး။ ေပ်ာ္လြန္းလို႕က်မ ထခုန္လိုက္မိပါတယ္။ ဘုရားသခင္က 
က်မတုိ႕ ဆုေတာင္းတဲ့အတုိင္း အေသးအဖြဲ အရာေလးေတြကိုလဲ စိတ္ဝင္စားတယ္ 
ဆုိတာ သက္ေသခံလုိက္ပါတယ္။ ဒီဟာေလးအားျဖင့္ ရလိုက္တဲ့ ဝိညာဥ္ ခြန္အား 
ကေတာ့ က်မတို႕ အသက္တာမွာ စင္ကာပူမွာ အလုပ္လာလုပ္တဲ့ အခါမွာ  အသား 
အေရာင္ကြဲ။ ဘာသာကြဲ။ လူမ်ိဳးကြဲ။ ဓေလ့ထံုးစံနဲ႕ စကားေတြကြဲ နဲ႕ အတူတူ 
သြားလာရင္း သူတုိ႕ေတြရဲ႕ ဓေလ့ ထံုးစံ အေပ်ာ္လြန္တာေတြ။ အျပစ္ လုပ္တာ 
ေတြဟာ က်မတုိ႕ ရဲ႕ ျဖဴစင္တဲ့ ယုံၾကည္သူ အသက္တာကုိ စြန္းကြက္ မည္းညစ္ 
လာေစပါတယ္။ အဒဲီလုိ ဘာသာကြဲ။ ဓေလ့ကြဲသူေတြနဲ႕ ေရာေႏွာၿပီး က်မတုိ႕ရဲ႕ 
သန္႕ရွင္း ျဖဴစင္ၿပီးသား အသက္တာကုိ အျပစ္ဆိုတဲ့ အမည္းေရာင္ေတြန႕ဲ 
မစြန္းကြက္မိေစဖုိ႕ ခြန္အားေပးလိုက္ပါတယ္။ ရီွးခူ (ေကြ႕ကုန္းအသင္းေတာ္) 

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

ယုံၾကည္မႈေၾကာင့္စိတ္ခ်မ္းသာ (ယံုၾကည္သူ) 
သမီး ဒီစင္ကာပူကုိ ေရာက္လာတုံးက အရမ္းစိတ္ညစ္ခ့ဲပါတယ္။ ဘုရားရိွခုိး 
ဆုေတာင္း ခ့ဲတဲ့ ယုံၾကည္မႈ ေက်းဇူးေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ အဆင္ 
ေျပလာခဲ့ပါ တယ္။ က်မ ေရာက္ကာစမွာ ယုံၾကည္သူ အစ္မ တစ္ေယာက္က 
က်မကုိ သခင့္စကား စာေစာင္ ေတြ ေပးဖတ္ပါတယ္။ က်မ လဲ စာေစာင္ 
ေတြဖတ္ရင္း ခြန္အား ရခ့ဲပါတယ္။ က်မ ဘုရား တရားကို ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဘယ္ 
အရာမဆို ဘုရားကုိ တုိင္တည္ တတ္ သူပါ။ က်မရဲ႕ သူေဌးက ပုရြက္ဆိတ္ကုိ 
သိပ္ေၾကာက္ပါတယ္။ က်မ ေရာက္ကာစက ေနရာတုိင္းမွာ ပုရြက္ဆိတ္ေတြကုိ 
ေတြ႕ရသလို မႏိွမ္နိင္း ႏုိင္ခ့ဲပါဘူး။ က်မလဲ မတတ္ႏုိင္တဲ့အဆံုး ပုရြက္ဆိတ္ေတြ 
က်မတုိ႕ အိမ္ေနရာမွာ မရိွဖုိ႕ ဘုရားသခင္ဆီ ဆု ေတာင္းခ့ဲပါတယ္။ အဆင္ေျပခဲ့ရင္ 
သခင့္စကားမွာ သက္ေသခံပါ့မယ္လုိ႕လဲ ကတိ ေပးခဲ့ပါတယ္။ က်မရဲ႕ ဆုေတာင္း 
သံကို ဘုရားသခင္ နားေညာင္းပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ပုရြက္ဆိတ္ေတြ က်မတုိ႕ အိမ္မွာ 
မေတြ႕ရတာ ၅လ ေက်ာ္သြားပါၿပီ။ သခင့္စကား ပရိတ္သတ္ေတြကုိ က်မ ဘာ 
ခြန္အားေပးခ်င္သလဲ ဆိုေတာ့ ဘယ္အရာမဆုိ စိတ္ မပ်က္ဘဲ ဘုရားဝတ္ျပဳ 
ဆုေတာင္းရင္ ဘုရားကို အၿမဲ အားကုိး ဆုေတာင္း ဆက္ကပ္ မယ္ ဆိုရင္ ဘုရား 
သခင္က အၿမဲနားေညာင္း ေကာင္းႀကီးခ်ေပးေနမယ္ ဆုိတာပါဘဲ။  ။ ယံုၾကည္သူ။ 
(ဝန္ခံခ်က္။ က်မဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာသာျခား တစ္ဦး ျဖစ္ေပမဲ့ 
သခင့္စကားကို ဖတ္ရင္း ခြန္အားယူကာ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးေနတဲ့ သူတစ္ဦး 
ျဖစ္ပါတယ္။) 
------------------------------------------ 

က်မ၏စကား  ေကာလင္းသူ 
ပထမဆုံး အေနနဲ႕ သခင့္စကားထုတ္ေဝသူနဲ႕ သခင့္စကားဖတ္ဖုိ႕ငွားေပးတဲ့ 
ညီမငယ္ အားေခါရ္ အား ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်မ က ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ 
မဟုတ္ပါဘူး။ သို႕ေသာ္ သခင့္စကားကို ဖတ္လုိက္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ အလုပ္ရွင္ ေတြရ႕ဲ 
စကားလုံးမ်ားနဲ႕ ထုိးႏွက္မႈ ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ဖုိ႕ ရင္ထဲမွာ ခြန္အားေတြနဲ႕ အတူ အိမ္ရွင္၊ 
အလုပ္ရွင္ကို ေမတၱာမ်ားမ်ားပို႕ႏိုင္ဖုိ႕ စိတ္ဓါတ္ေတြ ေမြးဖြားလာပါတယ္။ က်မလဲ 
အလုပ္ရွင္ရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ေနရတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ အလုပ္သမား တစ္ေယာက္မုိ႕ 
ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္ ေတြက ေျပာမျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားလွပါတယ္။ ဒီလုိ 
တုိင္းတပါးေရာက္ ေနသူေတြအတြက္ သခင့္စကားစာေစာင္က စိတ္ဝိညာဥ္ကုိ 
ကုသတဲ့ ေဆးေကာင္း တစ္ခြက္ပါဘ။ဲ ဖတ္ရတဲ့ လူတုိင္းရ႕ဲ ရင္ထဲမွာ အလုပ္ရွင္ကို 
ရင္ဆိုင္ဖုိ႕ ခြန္အားေတြ ရိွလာပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီလုိေရးရသလဆဲိုရင္ ႏုိင္ငံျခားကို 
ပထမဦးဆံုး စေရာက္ တဲ့ သူတုိင္း အားငယ္မႈနဲ႕အတူ အိမ္လြမ္းစိတ္ သိမ္ငယ္ 
စိတ္ေတြ ဒုကၡေပါင္းစုံကို ခံစားရပါတယ္။ အဒဲီလုိ အခ်ိန္မွာ သခင့္စကားကိုု 
ဖတ္လုိက္ရျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားမွာ သူလုိ ကိုယ္လုိ ငါ့လို လူတုိင္း အလုပ္လုပ္ရင္း 
အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလား ငါ တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ပါလားဆုိတဲ့ အေတြးေလး 
ရခ့ဲပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ကုိယ့္ထက္ ပုိ သည္းညည္းခံႏိုင္တဲ့ သူေတြရဲ႕ 
သက္ေသခံခ်က္ေတြ။ ေမတၱာ ထားတတ္တဲ့ သူေတြ။ ေအာင္ျမင္ အဆင္ေျပသြားတဲ့ 
သူေတြရဲ႕ သက္ေသခံခ်က္ ေတြကုိ ဖတ္ရတဲ့ အခါမွာ ငါလဲ သူတုိ႕လို သည္းခံ 
ေမတၱာထား ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓါတ္ ခြန္အားေတြရခဲ့ပါတယ္။ 
သူမ်ားေတြေတာင္ ဒုကၡ ေပါင္းစုံကုိ သည္းခံၿပီး ဆက္ေနႏုိင္ရင္ ငါလဲ သူတို႕လုိ 
သည္းခံၿပီး ဆက္လုပ္ ႏုိင္ရမယ္ ဆုိတဲ့ စိတ္ဓါတ္ ျဖစ္လာရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက 

ကုိယ့္ကုိ အလုပ္ရွင္က ဘယ္ေလာက္ဘဲ ႏိွမ့္ခ် ေစာ္ကားပါေစ၊ သည္းခံစိတ္နဲ႕အတူ 
ေမတၱာစိတ္ပါ ထားတတ္ ေအာင္ သခင့္စကားက သက္ေသခံခ်က္ေတြကဘဲ 
လမ္းညႊန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ က်မ ေနာက္ဆံုး ေရးခ်င္တာကေတာ့ သခင့္စကားကုိ ဒုကၡ 
ေရာက္ေသာ သူတုိင္း ၾကားရပါ ေစလုိ႕ ---။ ေကာလင္းသူ 
------------------------------------------------------------ 

နိမိတ္  Lနန္ကိုင္ 
ခရစ္ေတာ္ ေယရႈကုိ ယုံၾကည္လက္ခံသူအားလုံး သိၿပီးသား ျဖစ္မွာပါ။ သခင္ေယရႈ 
ကယ္တင္ပုိင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဒီကမၻာေျမေပၚကို ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လူသား 
ေတြဆီ ျပန္ႂကြလာမယ္ဆုိတာကုိ သိလ်က္တ့ဲ ေမ့ေနတဲ့သူေတြအတြက္ ျပန္လည္ 
သတိဝင္လာေအာင္ သတိေပးလိုက္ျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ ေယရႈ ခရစ္ ဟာ 
ဒုတိယ အႀကိမ္ျပန္လာမယ္လို႕ ေျပာထားေပမဲ ့အခ်ိန္ကို မေျပာခဲ့ပါ။ သခင္ေယရႈ 
မေျပာခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ဟာ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္လာႏုိင္တယ္ဆိုတာကုိ လူသား ေတြ 
မသိႏုိင္ေပမ့ဲ သခင္ေယရႈေျပာထားတဲ့အတုိင္း ဒီကမၻာႀကီးထဲက ေလာကလူသား 
ေတြဆီ ျပန္လည္လာဖုိ႕ ေယရႈ အခ်က္ျပလို႕ နိမိတ္အျဖစ္ သူဆင္းႂကြလာဖို႕ 
လူသား ေတြကို သတိေပးလို႕ ေနပါၿပီ။ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံေတြလဲ တုိက္ခုိက္လုိ႕ 
လူမ်ိဳးႏြယ္ခ်င္း ရန္ေတြ႕ သတ္ေနၾကလုိ႕၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာလဲ လိႈင္းတံပုိး 
ႀကီးလာလုိ႕ ကမၻာေျမႀကီး ကလဲ တုန္လႈပ္လုိ႕သြား။ အစာေရရွား အနာေတြ 
မ်ားလာတဲ့ တို႕ရဲ႕ ကမၻာေျမ။ ေကာင္းကင္ ေနလဲ မုိက္မည္းဖုိ႕ရန္ ၾကယ္ေတြ 

ပ်က္ေႂကြလုိ႕ လမင္း အလင္းေရာင္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားႏိုင္မ့ဲ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ 
နီးလို႕လာတဲ့ ေန႕ရာက္ၿပီဆိုတာကုိ နိမိတ္နဲ႕ တုိ႕လူသားေတြကို သတိေပး 
အခ်က္ျပလို႕ ေနပါၿပီ။ 
သခင္ဘုရား ဆင္းလာမဲ့ေန႕ကို မသိေပမ့ဲ အမွန္တကယ္ ဆင္းႂကြလာမယ္လုိ႕ 
ယုံၾကည္သူ ေတြရဲ႕ စိတ္နွလုံးေတြဟာ သခင့္အတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီလား။ ဒါမွ 
မဟုတ္ ေလာကႀကီးရဲ႕ ေပ်ာ္ပါးမႈေပၚမွာ သင့္စိတ္ႏွလံုးကုိ ႏွစ္သိမ့္ထားတုံးလား။ 
သခင္ ေယရႈ ေျပာတဲ့ စကားဟာ လုကာ ၂၁း၃၆ သင္တုိ႕သည္ သတိဝီရိယႏွင့္ အစဥ္ 
ဆုေတာင္း လွ်က္ ေစာင့္ေနၾကေလာ့။ ဆုိတဲ့ စကားဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။  အယ္လ္နန္ကိုင္ 

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

ေဝငွၾကစုိ႕  Thian Hnem Par 
ဟာေလလုယာ ပထမဦးစြာ ဘုရားရွင္၏ နာမေတာ္ ဘုန္းႀကီးပါေစ။ သမီး နာမည္က 
သွ်န္းႏွင္ပါရ္ Thian Hnem Par ျဖစ္ပါတယ္။ သမီးက ခ်င္းရြာေလး တစ္ရြာက လာၿပီး 

စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ အလုပ္ တစ္ခုလုပ္ဖုိ႕ ေရာက္လာပါတယ္။ ဘုရား 
သခင္ရဲ႕ ေက်းဇူး ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမး္ပါတယ္။ သမီးဟာ အရင္ 
တုံးက အေမွာင္ေလာကသားေတြ နည္းတူ အသက္ရွင္ခ့ဲၿပီး အခု 
ေတာ့ ေနာင္တ တရားနဲ႕ ေျခလွမ္းျပင္၍ အလင္းထဲမွာ ေလွ်ာက္ 
လွမ္း ေနပါၿပီ။ သမီးရဲ႕ အျပစ္ေတြကုိ သီးသန္႕ ေရးမျပ 
ေတာ့ပါဘူး။ အေဖက သမီး အျပစ္ေတြကုိ သိေနပါတယ္။ သမီးရဲ႕ 

အျပစ္ေတြအတြက္ သမီးကို ေဖေဖ ဘယ္လို ဒဏ္ခတ္ ရမလလဲုိ႕ သမီး 
သိခ်င္ပါတယ္။ သမၼာက်မး္စာထ၌ဲ ေဖာ္ျပထားတာ ကေတာ့ ငါသည္ 

ေလာကီသား တို႕ကုိ အျပစ္စီရင္ျခင္းငွာ လာသည္မဟုတ္။ ကယ္တင္ အ့ံေသာငွာ 
လာသည္ ဆိုတဲ့ က်မ္းပုိဒ္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သမီး ခြန္အားမ်ားစြာ ရခ့ဲပါတယ္။ အခု 
အခ်ိန္မွာေတာ့ သမီး ႏွလုံးသား တည္ၿငိမ္လာခ့ဲပါတယ္။ သမီး စင္ကာပူမွာ အလုပ္ 
လုပ္ေနတာ ၂ႏွစ္ရိွပါၿပီ။ သမီးနဲ႕ အတူတူလာတ့ဲ သူေတြကေတာ့ အိမ္ရွင္န႕ဲ အဆင္ 
ေျပလို႕ တစ္လမွာ ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ ထြက္ခြင့္ရေပမဲ့ သမီးကေတာ့ ထြက္ခြင့္မရပါ။ 
အေဖ့ကုိ ေမးပါတယ္။ သမီးကို ဘယ္ေတာ့ ထြက္ခြင့္ေပးမွာလဲ။ သမီး ဘုရားေက်ာင္း 
သြားခ်င္တယ္။ သက္ေသ ခံခ်င္တယ္လို႕။ အိမ္ရွင္နဲ႕ ခြင့္ေတာင္း ၾကည့္ေတာ့ အဆင္ 
မေျပတာနဲ႕ ျမန္မာျပည္ ျပန္ေရာက္မွ သက္ေသခံေတာ့မယ္လုိ႕ ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။ 
သုိ႕ေသာ္ သမီးရဲ႕ သက္ေသခံျခင္းကုိ ေဖေဖ သိနားလည္ ပါတယ္။ ၁၁-၃-၂-၁၂ မွာ 
မိတ္ေဆြ တစ္ ေယာက္ဆီက စာတုိက္မွ ေပးပုိ႕လာတဲ့ သခင့္စကား စာေစာင္ကို 
လက္ခံ ရိွခ့ဲပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘုရားေရွ႕ လူေရွ႕မွာ ဒီစာေစာင္ ကေန သက္ေသ 
ခံလိုက္ပါ တယ္။ သမီးဟာ မိသားစုနဲ႕ ေဝးေနခ်ိန္မွာ မိသားစုကို လြမ္းတာေရာ 
အရင္က လုပ္ခ့ဲမိတဲ့ အမွားအတြက္ေရာ စိတ္ထဲမွာ နာက်ည္းၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ 
မ်က္ရည္ က်ခ့ဲ ပါတယ္။ တစ္ေန႕မွာ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးနဲ႕ ဖုန္း အဆက္အသြယ္ ရခ့ဲၿပီး 
သမီး ခံစားရတာေတြကို ေျပာျပခဲ့တယ္။ မိတ္ေဆြက သမီးကို ခြန္အားေတြ 
ေပးခဲ့ပါတယ္။ မဖတ္ျဖစ္တာ ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ က်မ္းစာကုိ ျပန္ဖတ္ခ့ဲပါတယ္။ 
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ဘုရားသခင္ဆီက ခံစားရတဲ့ ထာဝရေမတၱာကို ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း ႀကိတ္ 
မယူဘဲ အျခားသူေတြကို လက္ဆင့္ကမ္း သက္ေသခံ ေဝငွဖုိ႕ က်မ သိျမင္ 
လာခ့ဲပါတယ္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ အေဝးေရာက္ ေနသူအားလုံး သခင့္ထံ ျပန္လွည့္ 
လာဖုိ႕ က်မတုိ႕အားလုံး သက္ေသခံ ေဝငွၾကပါစို႕။ လက္တြဲၿပီး စိတ္အားငယ္သူ 
လမ္းေပ်ာက္ေနတဲ့ သူေတြကုိ အားေပး လမ္းျပ ကူညီၿပီး ေက်းဇူးေတာ္ အစဥ္ ခ်ီးမြမ္း 
ၾကပါစို႕လုိ႕ စာဖတ္သူတုိင္းကို သမီး ႏိႈးေဆာ္ခ်င္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီး 
ေပးပါေစ။ အာမင္။ Thian Hnem Par 
------------------------------ 

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ M.L(H.P.G) 
တစ္ခါတစ္ရံ ကုိယ္က သူတပါးအား ေကာင္းရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ခ့ဲတဲ့ အခ်ိန္ေတြ 
ရိွေကာင္း ရိွမွာပါ။ အျပဳခံရသူဘက္မွ ကိုုယ့္အား အေကာင္းျမင္သူေတြ ရိွသလုိ 
အေကာင္း မျမင္ အဆုိးထင္သူလဲ ရိွမွာပါ။ အေကာင္းျမင္သူမ်ားက ေက်းဇူး 
တင္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ စကားေလး ၾကားရရင္ ဘာမွေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ရင္ထဲမွာ ပီတိ 
ေလးေတြျဖစ္ကာ အားရွိသြားပါတယ္။ အေကာင္းမျမင္ အဆုိး ထင္သူေတြကေတာ့ 
ေက်းဇူး တင္ပါတယ္ ဆုိတဲ့ စကား ေျပာဖို႕ ေနေနသာသာ ကုိယ့္ကုိ ၾကား 
မေကာင္းေအာင္ ေျပာဆိုရင္ ရင္ထဲမွာ ေဒါသေတြ ျဖစ္လာရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ 
ေစတနာကို ေစာ္ကားတယ္လို႕လဲ ထင္ရပါတယ္။ ေစတနာဟာ လူတုိင္းနဲ႕ 
မတန္ဘူးဆိုတဲ့ စကားဟာ အဒဲီ သူေတြအတြက္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတုံးက 
မိန္းမငယ္ေလး တစ္ဦးဟာ စက္ဘီးစီးၿပီး ေလွ်ာက္လည္ရင္း အမွတ္မထင္ဘဲ 
အသက္၅ဝ ေလာက္ရိွတဲ့ လူႀကီးတစ္ေယာက္ကို ဝင္တိုက္မိသြားပါတယ္။ ထိုလူႀကီး 
ဘာ အနာတရမွ မျဖစ္ခ့ဲပါ။ ဒါေပမဲ ့အတုိက္ခံရသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂြင္မိသြားပါတယ္။ 
ေလ်ာ္ေၾကး မရရင္ေတာ့ တစ္ခုခုေတာ့ ေနာင္က်ဥ္ေအာင္ျပရမွာဘဲ ဆိုတဲ ့အေတြးနဲ႕ 
မိန္းမငယ္ေလးကို ရစရာ မရိွေအာင္ အားရပါးရ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆုိၾကိမ္းေမာင္း 
လုိက္ပါတယ္။ ထုိမိန္းမငယ္ေလးကေတာ့ ဘာျပန္ေျပာလို႕ ျပန္ေျပာရမွန္း မသိ 
ေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုး ထိုလူႀကီးေျပာလို႕ ေမာသြားခ်ိန္က်မွ Thank You ေက်းဇူး 
တင္ပါတယ္လုိ႕ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဒီတုန္႕ျပန္စကားကုိ ၾကားရေတာ့ ခုနက လူႀကီး 
မ်က္လုံးျပဳး ပါးစပ္ အေဟာင္းသားနဲ႕ ထုိေနရာက ခပ္သုတ္သုတ္ ထြက္ခြာ 
သြားပါေတာ့တယ္။  ။ M.L(H.P.G) 

---------- 

ဆက္ကပ္ဖုိ႔အခ်ိန္တန္ၿပီ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ အမႈေတာ္မွာ ပါ၀င္ ဆက္ကပ္ရန္ အားငယ္ 
တတ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကို အားေပးခ်င္ပါတယ္။ 

Gender (ဂ်န္ဒါ)ဆုိတဲ့ အမ်ိဳးသမီး အျမင္ဖြင့္ သင္တန္းေတြ အႀကီးအက်ယ္ ျပဳလုပ္ 
လာတ့ဲၾကားက အမ်ိဳးသမီး ေတြရဲ႕အားငယ္မႈ၊ သိမ္ငယ္မႈ၊ ရွက္ေၾကာက္မႈေတြနဲ႔အတူ 
လူေတာ မတိုးရဲ ေသးတဲ့ ဘ၀ေလးေတြလည္း ခုခ်ိန္ထိရိွ ေနေသးတာကုိ 
ေတြ႕ရပါတယ္။ အရည္အခ်င္း ေကာင္းေတြ မေဖာ္ထုတ္ရဲဘဲ ေခ်ာင္ေလးမွာပဲ 
မိမိဘ၀ကို ေရာင့္ရဲေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အားေပးဖို႔ ေယရွဳခရစ္ေတာ္ ဘုရားရဲ႕ 
အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အေပၚထားတဲ့ သေဘာထားကုိ အနည္းငယ္ေ၀မွ်ခ်င္ပါ တယ္။ 
ေယရွဳခရစ္ေတာ္ ဘုရားဟာ မ်က္မျမင္ မရေသာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ပုံသဏၭာန္ 
ေတာ္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေကာ-၁း၁၅ မွာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေယရွဳခရစ္ေတာ္ရဲ႕ 
သေဘာထားဟာ အဖ ခမည္းေတာ္ရဲ႕သေဘာထားပါပဲ။ ၾကည့္ရေအာင္ ေယရွဳခရစ္ 
ေတာ္ဟာ ေရတြင္းေဘးမွာ ရွာမရိအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးနဲ႔စကားေျပာခဲ့တဲ့အေၾကာင္းေလး 
ကုိ ျပန္စဥ္းစား ၾကည့္ပါ။ အခ်ိန္ကာလရဲ႕အေျခအေနအရ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြဟာ ရွမာရိ 
ေတြနဲ႔ မဆက္ဆံၾကပါဘူး။  အထူးသျဖင့္ ရွမာရိအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးနဲ႔ စကားေျပာခ်င္း 
ဟာလည္း အလြန္ရွက္ဖြယ္ရာကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ေယရွဳခရစ္ေတာ္ 
ဘုရားရဲ႕ သက္ေသျပမႈဟာ အလြန္ထင္ရွားပါတယ္။ ငါေသာက္ဖုိ႔ေရေပးပါဆိုတဲ့ 
ေယရွဳ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ လုိလိုလားလားေတာင္းဆုိမႈဟာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားတတ္ 
ေသာ က်ား မ ႏိွမ့္ခ်စြာ ဆက္ဆံတတ္ေသာ သာမန္လူတစ္ေယာက္၏ သေဘာထား 
မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေမရိွယအရွင္၏ သေဘာထားအမွန္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း သက္ေသ 
ထူခ့ဲပါတယ္။ အဒဲီအခ်ိန္မွာ ထိုအမ်ိဳးသမီး ဘယ္လုိခံစားရမလဆဲိုတာကုိ ေတြးၾကည့္ 
ပါ။ ဘုရားရွင္ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုလည္း အေလးထားေၾကာင္း စုိးရိမ္သိမ္ငယ္မႈ ေတြ 
ပေပ်ာက္သြားေအာင္ အားေပးေနေၾကာင္း သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ သာဓက 
ေလးတစ္ခုကလည္း စိတ္၀င္စားစရာပါ။ ရွက္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ 
တုိင္တိုင္ ေသြးသြန္နာစြေဲသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေယရွဳကို တို႔ထိလုိက္ တဲ့အခ်ိန္မွာ 

ေ၀ဒနာ ေပ်ာက္ကင္းသြားတဲ့အေၾကာင္းေလးပါ။ တစ္ကယ္ေတာ့ ေသြးသြန္နာစြေဲသာ 
အမ်ိဳးသမီးဟာ လူအုပ္ထဲမွာ ရိွမေနသင့္တဲ့အျပင္ အျခားသူေတြ ကုိလည္း တို႔ထိခြင့္ 
မရိွပါဘူး။ ေယရွဳခရစ္ေတာ္ဘုရားကေတာ့ သူ႔ကိုယုံၾကည္ျခင္းနဲ႔ တို႔ထိလိုက္ေၾကာင္း 
သတိျပဳမိ တာနဲ႔ ထုိအမ်ိဳးသမီးဘက္လွည့္ၿပီး ငါ့သမီးအားယူ ေလာ့။ သင္၏ 
ယုံၾကည္ျခင္း သည္ သင့္ကုိ က်န္းမာေစၿပီလို႕ မိန္႔ေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။ ဒါကုိ ရွင္မသဲ 
၉း၂၂ မွာေတြ႔ရပါတယ္။ လူတကာက က့ဲရဲ႕ၿပီး လူေတာတုိးလုိ႔ မရတဲ့ ဒီေဝဒနာသည္ 
အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ တုိ႔ထိမႈအတြက္ ကုိယ္ေတာ္က အျပစ္ယူရမယ့္အစား ငါ့သမီးလုိ႔ ေခၚေ၀ၚ 
သုံးႏႈန္းခ့ဲတဲ့အျပင္ ေ၀ဒနာကိုလည္း ခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္ကင္းေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီေလာက္ 
ဆုိး၀ါးတဲ့ အေျခအေနမွာရိွတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုေတာင္ ဘုရားသခင္က အားငယ္စိတ္ 
ေတြကိုေဖ်ာက္ အားသစ္ေတြနဲ႔ ဘဝသစ္ကို တစ္ဖန္ျပန္လည္ခံစားရေစ ခ့ဲပါတယ္။ 
ဒါေတြဟာ ထာ၀ရဘုရားသခင္ရဲ႕ သေဘာထားအမွန္ေတြျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ အျပည့္ 
အဝ နားလည္ထားဖို႔လုိပါတယ္။ ဒီေတာ့ လူလူခ်င္းရွဳျမင္တတ္တဲ့ အရာေတြ၊ 
သတ္မွတ္ ခ်က္ေတြထက္ ဘုရားရဲ႕အျမင္သေဘာထားနဲ႔ အလုိေတာ္ကုိ ရွာေဖြရင္း 
ေဒါင့္ တစ္ေနရာမွာကပ္ၿပီးေနတတ္တဲ့ အေျခအေနႀကီးကို ထားရစ္ခ့ဲပါ ေတာ့။ ကုိယ္နဲ႔ 
အရမ္းကို ေနသားက်လြန္းေနတဲ့ အားငယ္စိတ္ေတြကုိခ်န္ရစ္ခ့ဲပါ  ေတာ့။ သခင့္ရဲ႕ 
အမႈေတာ္ ျမတ္ထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးလည္း တက္တက္ ၾကြၾကြနဲ႔ႏွစ္သစ္ထဲမွာ 
ပါဝင္ ဆက္ကပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ အားေပးတိုက္တြန္းရင္း။ ခရစ္ေတာ္၌-နန္းရထိုက္ 
-------------------------- 

အေမးနဲ႕အေျဖ   ဇီးရုိး 
အလုပ္ရွင္တိုင္း ဝန္ထမ္းေကာင္းကုိ လိုခ်င္ၾကတယ္။ 

Agent ေတြ HR ဆုိတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြက ဒါကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့ 
အရာျဖစ္တယ္။ အင္တာဗ်ဴးတယ္ ဆုိတာလဲ ပါတာေပါ့။ တုိးတက္ 
ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုက အင္တာဗ်ဴး ေမးခြန္းေလး တစ္ခုကုိ 
ေဖာက္သည္ ခ်ေပးလိုက္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေမးခြန္းေတြမွာ အမွားအမွန္ မရိွဘဲ ကိုယ္ 
ဘာ့ေၾကာင့္ ေရြးသလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိဘဲ တင္ျပ ရတာရိွပါတယ္။ ေျဖဆုိ 
ၾကည့္ပါအုံး မိတ္ေဆြ။ အျဖစ္အပ်က္ (၁) သင္ဟာ အလုပ္ ဆက္တုိက္ လုပ္ေန ရလုိ႕ 
အိပ္ေရးပ်က္ၿပီး ပင္ပန္း ေနတ႕ဲ ေန႕တစ္ေန႕ရဲ႕ ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္ မုိးႀကီး ေလႀကီး 
က်ေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေပါ့။ အိမ္အျပန္ ကိုယ္ပုိင္ကားကုိ တစ္ေယာက္ တည္း 
ေမာင္းလာစဥ္ Taxi Stand တစ္ခုမွာ ေအာက္ပါ လူသုံးဦးကို ေတြ႕လိုက္ ရပါတယ္။  
၁) ဖ်ားနာေနတဲ့ အဖြားအုိတစ္ေယာက္။ 
၂) NS (National Service) စစ္တပ္ထဲမွာ သင့္ကုိ အသက္ကယ္ခ့ဲ ေပးဖူးတဲ့ 
သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္။ 
၃) ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြဲကြာေနတဲ့ ေက်ာင္းေနဖက္ အရင္းႏီွးဆံုး သူငယ္ခ်င္း 
တစ္ေယာက္။ (မွတ္ခ်က္။ သင့္ရဲ႕ကားဟာ ေမာင္းသူနဲ႕ အပုိတစ္ေယာက္ စုစုေပါင္း 
၂ေယာက္သာ စီးလုိ႕ရတဲ့ ၂ေယာက္စီး ကားအေသးစား ျဖစ္ပါတယ္။) ဘယ္သူ႕ကို 
သင့္ကားထဲ ေခၚတင္သြားမွာလဲ။ ဘယ္သူ႕ကိုမွ မတင္ဘဲ ေမာင္းသြား မွာလား။ 
ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။ စဥ္းစားၿပီး ေျဖၾကည့္ ၾကပါစို႕။ 
ေရြးခ်ယ္ခံရသူတစ္ေယာက္ရဲ႕အေျဖ။ 

က်ေနာ့္ရဲ႕ ကားေသာ့ကို နံပါတ္(၂) က NS မွာ အသက္ကယ္ခ့ဲဖူးတဲ့ 
သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ကုိ ေပးၿပီး ဖ်ားေနတဲ့ အဖြားအုိကို ေဆးရုံပုိ႕ခုိင္းလိုက္ပါမယ္။ 
က်ေနာ္ ကေတာ့ Taxi Stand မွာ နံပါတ္ (၃) က ငယ္သူငယ္ခ်င္းနဲ႕ စကားေျပာရင္း 
ေစာင့္က်န္ခ့ဲမယ္။ ေျဖဆိုတဲ့အတုိင္း လုပ္ခ့ဲတဲ့ သူေတြရိွရင္ - - - - - 
(ဝန္ခံခ်က္။ ရရွိခဲ့ေသာ Email တစ္ခုအား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။)  
ဇီးရုိး(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္) 
--------------- 

တဏွာနဲ႕ပါဝါ-၈ 
အျပစ္ဝန္ခ်သက္ေသခံျခင္း သုိးမည္းမေလး 

ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ သခင့္စကား 
စာေစာင္မွာ က်မ မွားမိ ျပဳမိတဲ့ အျပစ္ေတြအတြက္ ဘုရား 
သခင္ေရွ႕ လူေရွ႕မွာ ဝန္ခ်သက္ေသခံလုိက္ပါတယ္။ က်မဟာ 
ဘုရားကို ခ်စ္ေၾကာက္ရုိေသတဲ့ မိန္းကေလးပါ။ အျပစ္ကုိ အရမ္း 
ရြံရွာၿပီး အျပစ္ မျဖစ္ေအာင္ တတ္ႏုိင္သမွ် ေနထုိင္တတ္တ့ဲသူပါ။ က်မ္းစာဖတ္ 
ဆုေတာင္းျခင္း နဲ႕ ေမြ႕ေလ်ာ္တဲ့ သူတစ္ေယာက္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ 
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ocifhpum;  5 -130

စင္ကာပူကုိေရာက္ၿပီး သိပ္ မၾကာခင္ ကာလအတြင္းမွာဘဲ စာတန္မာရ္နတ္ရဲ႕ 
ေသြးေဆာင္မႈထဲ ပါသြားခဲ့ပါတယ္။ မယုံၾကည္သူ တစ္ေယာက္နဲ႕ ခ်စ္ႀကိဳက္မိၿပီး 
မွားယြင္းခ့ဲပါတယ္။ က်မ သူ႕ကို တစ္ကယ္ ခ်စ္လို႕ ယုံမိၿပီး ပုံအပ္မိခ့ဲပါတယ္။ 
ေနာက္ပုိင္း သူ႕မွာ ရြာက အိမ္ေထာင္ ရိွၿပီး စင္ကာပူမွာလဲ က်မ အျပင္ တျခားမိန္းမ 
ရိွေၾကာင္း သိခ့ဲရပါတယ္။ က်မ အရမ္း ပူေလာင္ သြားခ့ဲပါတယ္။ လက္ထပ္ဖုိ႕အထိ 
ရည္ရြယ္ခ့ဲေပမဲ့ သူ႕မွာ အိမ္ေထာင္ မိသားစု ရိွၿပီးသားျဖစ္လုိ႕ က်မ ေနာက္ဆုတ္ 
ခ့ဲပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ တစ္ႏွစ္ ေလာက္ ၾကာတ့ဲအခါမွာ ေနာက္ထပ္ မယံုၾကည္သူ 
တစ္ေယာက္ကုိ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ မိတ္ဆက္ေပးလို႕ မိတ္ေဆြေတြျဖစ္ၿပီး 
တဆင့္တက္ ခ်စ္ႀကိဳက္မိခ့ဲျပန္ ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါလဲ က်မ သူ႕ကုိ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ 
ခ်စ္မိတာပါ။ သူ က်မကုိ လက္ထပ္ခြင့္ ေတာင္းပါတယ္။ က်မ မိသားစုနဲ႕ ျမန္မာျပည္ 
ျပန္ၿပီး သူသြား ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ျပန္ လက္ထပ္ဖုိ႕ စီစဥ္ခ့ဲၿပီး 
ဒုတိယအႀကိမ္သူနဲ႕ မွားခဲ့ျပန္ ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ေသြးထိုးမႈေၾကာင့္ သူနဲ႕ က်မ 
လမ္းခြဲခဲ့ရပါတယ္။ က်မ အရမ္းကုိ ဝမ္းနည္းခ့ဲပါတယ္။ ေသြးသားဆႏၵေၾကာင့္ 
မဟုတ္ဘဲ တကယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိး လုိ႕ ဘဝကုိ ပုံအပ္မိခ့ဲတဲ့ က်မရဲ႕ အမွားပါဘဲ။ 
ေယာက္်ားေတြကုိ စိတ္နာခဲ့တယ္။ ဒီလုိနဲ႕ ေနာက္ထပ္တစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာတ့ဲ အခါမွာ 
လူမ်ိဳး ဘာသာတူတဲ့ ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္နဲ႕ က်မ ခ်စ္ႀကိဳက္ခ့ဲပါတယ္။ 
ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ လူမ်ိဳးေရာ ဘာသာပါ တူတဲ့အတြက္ သူ႕ကို က်မရဲ႕ 
ဘဝလက္တြဲေဖာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ့ဲပါတယ္။ က်မဟာ အရမ္း ရုိးၿပီး အ ပါတယ္။ 
သူမ်ားေျပာတဲ့ စကားကုိ လြယ္လြယ္နဲ႕ ယံုတတ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါလဲ သူက 
ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲ ပါဘ။ဲ သူနဲ႕ က်မ အတူတူ ေနဖုိ႕ ေတာင္းဆို ပါတယ္။ က်မ 
အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သူ႕ကို ျငင္းခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူ႕ ဆႏၵကုိ 
မလြန္ဆန္ႏုိင္လို႕ သေဘာတူခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူနဲ႕ က်မ အတူတူ ေနၿပီးတဲ့ 
ေန႕မွာဘဲ သူ က်မကို လမ္းခြဲလိုက္ပါတယ္။ က်မ အရမ္းဝမ္းနည္း ေနာင္တ ရခ့ဲပါ 
တယ္။ ကုိယ့္ ယံုၾကည္သူ အခ်င္းခ်င္းရဲ႕ သစၥာေဖာက္မႈကိုခံရလို႕ ပုိၿပီး ေနာင္တရ 
ဝမ္းူနည္းခ့ဲပါတယ္။ က်မ တစ္လ တစ္ခါ ပြဲေတာ္ မဝင္ရပါဘူး။ အျပစ္ရိွတဲ့ သူအျဖစ္ 
ခံစားရလို႕ပါ။ ေန႕စဥ္ရင္ထဲမွာ ပူေလာင္ေနပါတယ္။ ငါ အျပစ္ ဝန္ မခ်မခ်င္း ဘုရား 
သခင္ ငါ့ကို ခြင့္လႊတ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႕ ေနာင္တ ရျခင္းနဲ႕ အတူ က်မရဲ႕ အျပစ္ 
ေတြကို ဝန္ခ်ရင္း ညီေတြ ညီမေတြ အစ္မေတြ အစ္ကိုေတြ ေမာင္ေလးေတြ က်မလုိ 
အျဖစ္မ်ိဳး အမွားမိ်ဳး မမွားမိ မက်ဴးလြန္မိၾကဖုိ႕ အိမ္ေထာင္မျပဳခင္ အတူတူ မေနၾကဖို႕ 
ေသြးသားေဖာက္ျပန္မႈ မရိွၾကဖုိ႕ စာတန္ရဲ႕ ေနာက္လိုက္ေတြ မျဖစ္ၾကဖုိ႕ အမ်ား 
နည္းတူ မုိးခါးရည္ မေသာက္ၾကဖုိ႕ သိုးမည္းမေလးရဲ႕ အျဖစ္မွန္ကုိ ရင္နာနာန႕ဲ 
သက္ေသခံလုိက္ပါတယ္။ က်မ မွားမိခ့ဲတဲ့ အျပစ္ေတြအတြက္ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ 
ဝန္ခ် ေတာင္းပန္ရင္း သက္ေသခံလုိက္ပါတယ္။ ။ သုိးမည္းမေလး  

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

ဆု (အယ္လ္ထုေရာ္) 
ဒီတစ္ခါေတာ့ တကယ့္ကို မေနႏိုင္ေတာ့လို႕ပါ။ ဘုရားသခင္ကုိ 
အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သခင့္စကား စာေစာင္မွာ သက္ေသခံဖုိ႕ 
ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါမွ မေအာင္ျမင္ ခ့ဲပါဘူး။ အပ်င္းေရာဂါ 
စြဲကပ္ေနတဲ့ စာတန္ရဲ႕ စုံစမ္းေႏွာက္ယွက္မႈေအာက္မွာ ေလွာင္ပိတ္ 

ေနခ့ဲမိပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ေကာင္းျမတ္ပါတယ္။ နာမေတာ္သည္ အစဥ္ အၿမဲ 
တည္ပါေစ။ က်မ အနည္းငယ္ သက္ေသခံခ်င္ပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္အေပါင္းကို 
ခ်ေရး ရမယ္ဆိုရင္ အားလုံးေရးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်မ စိတ္ကူးနဲ႕ ဆႏၵ မရိွဘဲ 
တစ္ေန႕မွာ အေမက က်မကုိ စင္ကာပူသြားဖုိ႕ လာတုိင္ပင္ပါတယ္။ တစ္သက္မွာ 
တစ္ခါမွ ႏုိင္ငံျခားသြားဖို႕ စိတ္မကူးခ့ဲဖူးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်မ သြားဖို႕ရန္ စိတ္ဆုံးျဖတ္ခ့ဲ 
ပါတယ္။ ျမစ္ႀကီးနား ကေန ရန္ကုန္အထိ သူငယ္ခ်င္း ေလးေယာက္နဲ႕ ပြစဲားကို 
အားကုိးတႀကီးနဲ႕ လာခ့ဲပါတယ္။ အားလံုးထဲမွာ က်မ အဆင္အေျပဆုံးပါဘ။ဲ ပထမဦး 
ဆုံး အျပင္ထြက္ခြင့္ရပါတယ္။ က်မ ေတာ္လုိ႕ ေကာင္းလုိ႕ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ္ေတာ္ 
ေကာင္းျမတ္လုိ႕ပါဘဲ။ က်မကုိ ေခၚမဲ့ အိမ္ရွင္ေတြက အင္တာဗ်ဴးေမးပါတယ္။ ကေလး 
ထိန္းတတ္သလား။ ထမင္း ခ်က္တတ္သလား။ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြ ကုိထိန္းတတ္ 
သလားတဲ့။ က်မ ဘာမွ မျငင္းဘဲ Yes လို႕ေျဖခဲ့ပါတယ္။ က်မမွာ ေၾကာက္စိတ္လုံးဝ 
မွရိွပါဘူး။ အဆင္ေျပမယ္ဆိုတာ ႀကိဳသိေနတယ္ေလ။ သူငယ္ခ်င္းေတြကေတာ့ 
အရမ္း ပင္ပန္းမွာဘဲ ဆုိၿပီၤး စိတ္ဓါတ္က်ေနၾကတယ္။ က်မ ၁၄-၀၇-၂၀၀၉ မွာ 
ေရာက္လာ ခ့ဲပါတယ္။ ဘုရားသခင္ သမီး ထမင္း လုံးဝ မခ်က္တတ္ဘူးဆိုတာ 
ကုိယ္ေတာ္ သိတယ္ေနာ္လို႕ ဆုေတာင္းခ့ဲပါတယ္။ က်မ ဆုေတာင္းျပည့္ခ့ဲပါတယ္။ 

ကေလး ႏွစ္ေယာက္နဲ႕ ကားလဲ မေဆးရဘူး။ ထမင္းမခ်က္ရဘူး။ သက္ႀကီးရြယ္အိုလဲ 
မၾကည့္ရဘူး။ ဘာမွ မလုပ္ရဘူး။ ဘာမွ မလုပ္လဲ အိမ္ရွင္ေတြက ဘာမွ မေျပာဘူး။ 
ဘာမွလဲ မယ္မယ္ရရ မခုိင္းဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်မ အခြင့္အေရး မယူပါဘူး။ အားလုံး 
အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေပးတယ္။ က်မ ခြင့္ရက္ မရိွဘဲ အလုပ္လုပ္ေနတာပါ။ အျပင္ 
မထြက္ရလဲ က်မ ေပ်ာ္ပါတယ္။ မြန္းက်ပ္တာလဲ မရိွဘူးေလ။ ဘုရားေက်ာင္းမွာ 
ဆရာက ေဟာတယ္။ ဘုရားသခင္ဖြင့္ေပးထားတဲ့ တံခါးကို ဘယ္သူမွ ပိတ္လို႕ မရဘူး 
တဲ့။ ၁သက္ ၅း၁၇-၁၈ ခြန္အားယူၾကပါစို႕။  ။ L-ထုေရာ္ 
------------------------------------------------------- 

ႏွလုံးသားယဇ္ပူေဇာ္ၾကမယ္။ ဖိုးေလး(အင္းစိန္) 
ေရွးဦးစြာဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်ဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ က်မ စင္ကာပူကုိ ေရာက္တ့ဲ 
၁ႏွစ္နဲ႕ ၈လ မွာ အိမ္၂ အိမ္ ေျပာင္းခ့ဲရပါတယ္။ ပထမ မိသားစု ၇ေယာက္ရိွတဲ့ အိမ္မွာ 
က်မ အဆင္ေျပစြာ အလုပ္လုပ္ခ့ဲရပါတယ္။ မနက္မုိးလင္း ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းရင္း 
အလုပ္ကုိ လုပ္ခ့ဲရပါတယ္။ ေန႕လယ္ ထမင္းစားၿပီး က်မ္းစာဖတ္ ဝိညာဥ္ခြန္အားရမဲ့ 
စာအုပ္မ်ား ဖတ္ခ့ဲပါတယ္။ ညေစာေစာအိပ္ၿပီး မနက္ေစာေစာထလွ်က္ ေန႕စဥ္ရက္ 
တုိင္း ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ေန႕ရက္မ်ားကို ျဖတ္သန္းခ့ဲရပါတယ္။ အလုပ္မမ်ားတဲ့ 
အခ်ိန္ေတြမွာဆို သီခ်င္းနားေထာင္ဖုိ႕ က်မ အေဒၚက သူ႕ဟန္းဖုန္းကို က်မ 
ကုိေပးထားပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ က်မ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အိမ္ေရွ႕က ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး 
တစ္ေယာက္နဲ႕ ခင္မင္ေနရာက က်မ ခ်စ္သူ ရသြားပါတယ္။ မယံုၾကည္သူ 
တစ္ေယာက္နဲ႕ က်မ ခ်စ္ခ့ဲပါတယ္။ အဒဲီေနာက္ပုိင္း ဘုရားကို ေပးရမဲ့ အခ်ိန္ေတြကို 
ခ်စ္သူကုိ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း က်မ အလုပ္ထဲမွာ အဆင္မေျပမႈေတြ ႀကံဳလာတဲ့ 
အခါမွာ ဘုရားကို အားကုိးရမ့ဲအစား ဘုရားသခင္ဆီမွာ ခြန္အားေတာင္းခံရမဲ့အစား 
က်မရဲ႕ ခ်စ္သူကုိဘဲ ရင္ဖြင့္တိုင္ပင္ခ့ဲမိပါတယ္။ ဒါနဲ႕ အိမ္ရွင္ကို က်မ ျပန္မယ္လို႕ 
ေျပာေတာ့ အိမ္ရွင္က မျပန္ခုိင္းဘဲ သူ႕ညီမ အိမ္ကုိ ပုိ႕ေပးလိုက္ပါတယ္။ က်မ 
ခ်စ္သူနဲ႕ လမ္းခြၿဲပီး ေနာက္ထပ္ ခ်စ္သူတစ္ေယာက္နဲ႕ ခ်စ္ခ့ဲျပန္ပါတယ္။ က်မ 
ေနာက္ထပ္ လုပ္ရတဲ့ သူေဌးညီမ အိမ္မွာ နားရက္မရိွ နားခ်ိန္မရိွဘဲ ပင္ပန္းႀကီးစြာ 
အလုပ္ လုပ္ခ့ဲရပါတယ္။ က်မ ငုိေႂကြးခဲ့ရပါတယ္။ ဘုရားကို ေမ့ေလ်ာ့ၿပီး ႏွလံုးသား 
ကုိဘဲ ဦးစား ေပးခ့ဲမိပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း ဘုရားေက်ာင္း မသြားေတာ့ဘဲ ခ်စ္သူ 
ေနာက္ တေကာက္ေကာက္လိုက္ၿပီး ဘုရား မႀကိဳက္တဲ့ အရာေတြကို ျပဳလုပ္မိခ့ဲတယ္။ 
ေနာက္ပုိင္း က်မ က်န္းမာျခင္းေတြ ခ်ိဳ႕တဲ့လာခ့ဲတယ္။ အခ်ိန္တိုင္း ၿငိမ္သက္ျခင္းေတြ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့တယ္။ က်မကုိယ္ က်မ ျပန္သုံးသပ္မိပါတယ္။ က်မ ဘုရားကို 
ဥေပကၡာျပဳၿပီး လမ္းမွားေပၚမွာ ေလွ်ာက္ေနတယ္ဆုိတာ ေတြးမိလာတ့ဲ အခါမွာ 
ေနာင္တ တရားနဲ႕ ဘုရားသခင္ ေျခေတာ္ရင္းမွာ အျပစ္ေတြကို ဝန္ခ်မိခဲ့ပါ တယ္။ 
ႏွလံုးသားအသစ္နဲ႕ လူသစ္ ျဖစ္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ ဘုရား ဘုန္းေတာ္ 
ထင္ရွားတဲ့ အသက္တာနဲ႕ ကုိယ္တတ္ႏုိင္တဲ့ဘက္ကေန ဘုရားအေစကို ခံဖုိ႕ က်မ 
ဆုံးျဖတ္ခ့ဲပါတယ္။  ။ဖုိးေလး (အင္းစိန္) 

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

ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း  မေလး(တပ္ႀကီးကုန္းအသင္းေတာ္-ေမွာ္ဘီ) 
ေနထြက္ရာမွသည္ ေနဝင္ရာတိုင္ေအာင္ ထာဝရဘုရား၏ 
နာမေတာ္သည္ ခ်ီးမြမ္း ဘြယ္ ျဖစ္၏။ ဆာလံ ၁၁၃း၃။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႕ရ႕ဲ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလႀကီးဟာ အလြန္ တရာမွ 
ဆုိးရြားလာၿပီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အခက္အခဲ ဆင္းရဲ ဒုကၡေတြ 
ဟာလဲ ပုိၿပီး မ်ားျပားလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ခက္ခဲ 

ဆုိးယုတ္တဲ့ကာလမွာ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ရုန္းကန္ 
လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ က်မတုိ႕ ယံုၾကည္သူမ်ားဟာလဲ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူး ေတာ္ ကို 
ေရတြက္ခ်ီးမြမ္းဖုိ႕ ေက်းဇူးတင္ စကား ေျပာဖို႕ေမ့ေလ်ာ့ေကာင္း ေမ့ေလ်ာ့ ေနမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ အသက္တာမွာ အခက္အခဲ ေတြ႕တဲ့အခါမွာ ဆုေတာင္း 
ေနယံုနဲ႕ မလံုေလာက္ပါဘူး။ ဒီအခက္အခဲကုိ ႀကံဳေစတဲ့အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ 
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း တတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းရဲ႕ 
တန္ခုိးဟာ အလြန္မွ အစြမ္း ထက္ေၾကာင္းကုိ တမန္ေတာ္ ၁၆း၂၅-၃၄ မွာေတြ႕ရပါ 
တယ္။ ေပါလုနဲ႕ သိလ ဟာ ေထာင္ထဲမွာ ေနေနရပါတယ္။ စိတ္ဓါတ္မက်ဘဲ 
ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း ခ့ဲၾကပါတယ္။ ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းေတြ ဆုိလုိက္တ့ဲ 
အခါမွာ ေထာင္တံခါးေတြအားလံုး ပြင့္ထြက္သြားတဲ့အျပင္ ေထာင္မွဴးနဲ႕ အိမ္သူ 
အိမ္သား လက္ေအာက္ ငယ္သားေတြအားလံုး ဘုရားသခင္ကုိ ယံုၾကည္ၿပီး ဗတိၱဇံ 
မဂၤလာ ခံယူခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းရဲ႕ တန္ခုိးပါဘ။ဲ ဖိ ၄း၆-၇ 
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ocifhpum;  6 -130

အဘယ္ အမႈကုိမွ် စုိးရိမ္ျခင္းမရိွဘဲ။ အရာရာ၌ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္တကြ။ ---
- ဆုိၿပီး ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းဖုိ႕ ေဖာျ္ပထားပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ခီ်းမြမ္းတဲ့ အခါမွာ 
လဲ စုိးရိမ္ေၾကာင့္က်ျခင္း ကင္းစြာနဲ႕ စိတ္ႏွလံုးပါစြာနဲ႕ ေတြ႕ႀကံဳသမွ် အရာအားလုံးကို 
ေက်းဇူးတင္တတ္ဖုိ႕လိုပါတယ္။ အဒဲီလုိ ခ်ီးမြမ္းလုိက္တာနဲ႕ ဘုရားရွင္ေပးတဲ့ 
ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ခံစားရမယ္လို႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဆာလံ ၅၀-၂၃။ မွာဆုိရင္ 
ေက်းဇူးခ်ီးမြမ္းျခင္း ယဇ္ကုိ ပူေဇာ္ေသာသူသည္ ငါ၏ ဘုန္းကုိ ထင္ရွား 
ေစေသာသူျဖစ္တယ္လို႕ ဆုိထားပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကုိ ေက်ဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းတတ္ဖုိ႕ 
ဆာလံ ဆရာက သြန္သင္ထားပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားဖုိ႕ 
ရန္အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခီ်းမြမ္းျခင္းမွ တပါး အျခားအရာ မရိွပါဘူး။ ဆာလံ ၁၁၃း၃ 
ေနထြက္ရာမွသည္ ေနဝင္ရာတိုင္ေအာင္ တစ္ေန႕တာ ခံစားရသမွ် အေၾကာင္း 
အရာေတြကုိ ေက်းဇူေးတာ္ ခ်ီးမြမ္းတတ္ရန္ သက္ေသခံလုိက္ပါတယ္။ 
 က်မ ဒီစာေလးကုိ ေရးေနစဥ္မွာဘဲ က်မ အလုပ္လုပ္ေနတဲ ့အိမ္က ကေလးေလးက 
ထမင္းစားၿပီးၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႕ဗုိက္ထပ္ဆာလာတဲ့ အခါမွာ ေရခဲေသတၱာထဲက 
မုန္ကို ယူၿပီး ေႏႊးေပးဖို႕ေတာင္းဆုိလာပါတယ္။ က်မလဲ သူႀကိဳက္တဲ့ မုန္႕ကုိ 
မုိက္ခရုိေဝ့ နဲ႔ ေႏႊးပူၿပီးတဲ့အခါ စားလို႕ရၿပီလို႕ လွမ္းေျပာလိုက္ပါတယ္။ ကေလးက 
က်မ ဆီက မုန္႕လာယူတဲ့ အခိ်န္မွာ သူ႕အဘြားက ကေလးကုိ Thank you 
စကားေျပာဖို႕ သင္ေပးပါတယ္။ ကေလးက က်မ ကုိ Thank you so much လို႕ 
တရုိတေသ ေျပာလာပါတယ္။ ဒီစကားေလးကို က်မ ၾကားရတဲ့ အခါမွာ က်မ အရမ္း 
ဝမ္းသာသြားခဲ့ပါတယ္။ လူသားအခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးတင္စကားေတြ ေျပာတတ္သလုိ 
က်မတုိ႕ကို အသက္စြန္႕ခ်စ္တဲ့ သခင္ေယရႈရဲ႕ ေမတၱာနဲ႕ သူ႕ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကုိ 
က်မတုိ႕ေတြ ေန႕တိုင္းခ်ီးမြမ္းတတ္ဖုိ႕ လုိတယ္ ဆုိတာ က်မ ရရိွတဲ့ အရာနဲ႕ 
ခြန္အားေပး သက္ေသခံလုိက္ပါတယ္။  မေလး (တပ္ႀကီးကုန္းအသင္းေတာ္ ေမွာ္ဘီ) 

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

ဥခြံ   ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး - မင္းေအာင္သက္လြင္ 

အီစတာပြဲေတာ္မွာ ခရစ္ယာန္ေတြဟာ ၾကက္ဥေတြကို 
လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပး ကမ္းေလ့ ရွိပါတယ္။ ေရွးကနဦးေခတ္ 
ကတည္းက ၾကက္ဥကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမွဳရ႕ဲ သေကၤတ၊ စဥ္ဆက္ မျပတ္ေသာ သဘာဝတရားနဲ႕ 
ရာသီဘဝရ႕ဲ အမွတ္လကၡဏာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ က်င့္သံုး လာခဲ့ၾကပါတယ္။ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာ ထြန္းကားလာခ်ိန္မွာေတာ့ ၾကက္ဥ ရဲ႕ အဓိပၸါယ္က ေျပာင္းလဲ 
သြားခဲ့ပါတယ္။ ၾကက္ဥ ဟာ သဘာဝတရားရ႕ဲ ေႏြဦးရာသီကို ကိုယ္စား မျပဳေတာ့ဘဲ 
အသစ္တဖန္ ေမြးဖြားျခင္း ကိုခံယူေသာ လူသားဘဝကို ကိုယ္စားျပဳ သလို ၾကက္ဥ(သို႕) 
ဥခြံဟာ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ ေတာ္မူတဲ့ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဗလာခ်ည္း သက္သက္ 
က်န္ရစ္ေနခဲ့တဲ့ ေက်ာက္ဂူသခ်ႋဳင္းကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ((ေယာ ၁၁း၂၅-၂၆) 
ငါသည္ထေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္း အေၾကာင္း ျဖစ္၏။ ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာ 
သူသည္ ေသလြန္ ေသာ္လည္း ရွင္လိမ့္မည္။)) 

အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ 
ေခတ္ စံနစ္၊ တိုးတက္ လာတဲ့ နည္းပညာနဲ႕ လူေနမႈ အဆင့္ 

အတန္း၊ ေနရာေ ဒသ ကြဲလြဲမႈေတြေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံ အသီးသီး၊ ခံယူခ်က္အသီးသီး 
ေပၚလိုက္ၿပီး လက္ေဆာင္ ေပးတဲ့ 
ၾကက္ဥေတြဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲ 
သြားခဲ့ပါတယ္။  

 ရုရွားႏိုင္ငံ - အီစတာပြဲေတာ္ ၾကက္ဥကုိ 
ၾကက္သြန္နီ အသားအခြံနဲ႕ ရစ္ပါတ္ ထုပ္ေႏွာင္၊ 

နီညိဳေရာင္ အေရာင္ဆိုးၿပီး ေရဆူဆူထဲ ထည့္ျပဳတ္ထားၾကပါတယ္။ 
အခုထက္ထိ အဲဒီ ဓေလ့ကို က်င့္သံုးေနက်တံုးပါဘဲ။ 

 ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွာ - အီစတာၾကက္ဥကို အေသးစိတ္ ျခယ္မႈန္းထားပါတယ္။ 
ထံုးစံဓေလ့က အခုထက္ထိ က်င့္သံုးေနသလို ယူကရိန္းလူမ်ိဳးေတြက လက္ေဆာင္အျဖစ္ 
လဲလွယ္ေနၾက ဆဲပါဘဲ။ ၾကက္ဥကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေယ႐ႈရွင္ျပန္ 
ထေျမာက္ ေတာ္မူၿပီလို႕ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ ႏႈတ္ဆက္ေလ့ရွိပါတယ္။  

 ဂရိနဲ႕အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ - အီစတာပြဲေတာ္မွာ ကေလးေတြက ၾကက္ဥ 
ပြဲေတာ္ က်င္းပေလ့ရွိပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြဟာ သူတို႕ ၾကက္ဥကို ေျမေပၚမွာ လွိမ့္ၿပီး 
ၿပိဳင္ဘက္ရဲ႕ ၾကက္ဥကို ကြဲေအာင္ ခြဲရပါတယ္။ ဂရိကေလး ေတြကေတာ့ သူတို႕ၾကက္ဥကို 
အနီေရာင္ေဆးဆိုးၾကပါတယ္။ အနီေရာင္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ကားတိုင္ေပၚမွာ အျပစ္သား 

ေတြ အတြက္ သြန္းက်ခဲ့တဲ့ ေယ႐ႈခရစ္တာ္ရဲ႕ အေသြးေတာ္(ဘယ္အျပစ္မွ မရွိတဲ့ ဘုရား 
သခင္ ရဲ႕ သိုးသငယ့္အေသြးေတာ္) ကို ပံုေဆာင္ပါတယ္။ 

ၾကက္ဥခြံ အကြ၊ဲ အနီေရာင္ ၾကက္ဥ။ ၾကက္သြန္နီအခြံ ေတြက ဘာေတြကို 
ပံုေဆာင္ေနပါသလဲ။ 

အမည္မသိ စာေရးဆရာတစ္ဦး ေရးထားတဲ့ ဂ်ရမီ ဆိုတဲ့ ေကာင္ေလး တစ္ 
ေယာက္ အေၾကာင္းကို ေဝမွ်ပါရေစ။ ဂ်ရမီ ေလးဟာ သူ႕အတန္းထမဲွာ စာမလိုက္ ႏိုင္ဆံုး 
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး ဆရာမနဲ႕ အမ်ားက ခပ္ထံုထံု ခပ္ထိုင္းထိုင္းေလးလို႕ 
အသိအမွတ္ ျပဳထားျခင္း ခံရသူေလးပါ။ အတန္းပိုင္ ဆရာမကေတာ့ ဂ်ရမီရဲ႕ 
ညံ့ဖ်င္းထံုထိုင္း ေႏွးေကြးမႈေတြကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သည္းညည္းခံ သင္ၾကားေပးရေပါင္း 
မနည္းေတာ့ သလို သူရဲ႕ မွတ္တမ္းစာအုပ္ထမဲွာလဲ ̏မွတ္ခ်က္ ̋ ဆိုတဲ့ 
ကြက္လပ္ေနရာေလးမွာ အၿမဲတမ္း မင္နီသား ေရးသားရစၿမဲပါ။ ဒီလိုနဲ႕ တစ္ေန႕မွာ 
အီစတာပြဲေတာ္ က်င္းပရမဲ့ အခ်ိန္ကာလ ေရာက္လို႕လာပါေတာ့တယ္။ ဆရာမက 
သူ႕ေက်ာင္းသားေတြကို ေႏြဦးရာသီ အေၾကာင္း။ အသက္တာအသစ္ 
(ဘဝသစ္)အေၾကာင္း။ နဲ႕ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူတဲ့ သခင္ ခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္းေတြကို 
ေျပာျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႕မွာေတာ့ ဂ်ရမီ အပါအဝင္ သူ႕ ေက်ာင္းသား 
ကေလးငယ္ေတြကို ၾကက္ဥခြံပံု ပလပ္စတစ္ အရုပ္ေလးကို တစ္ေယာက္ တစ္ခုစီ 
ေပးလိုက္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႕မွာ မိမိတို႕ စိတက္ူးရရာ အသစ္တာသစ္ကို ပံုေဆာင္တဲ့ 
အရာတစ္ုခုခု၊ ပစၥည္းတစ္ခုခုက္ုိ ပလပ္စတစ္ ၾကက္ဥခြံေလးထဲ ထည့္လာဖို႕ ေစခိုင္းလိုက္ 
ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႕မွာေတာ့ ေက်ာင္းသားေလးေတြဟာ ဆရာမ ခိုင္းတဲ့ အတိုင္း 
စိတ္ကူး ရရာေလးေတြကို ပလပ္စတစ္ ၾကက္ဥခြံေလးထဲ အသိီးသီး ထည့္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ 

ပထမ ေက်ာင္းသားေလးက ေႏြဦးရာသီမွာ ပြင့္တတ္တဲ့ ပန္းကေလးကို ထည့္ 
ထားပါတယ္။ ေနာက္ ကေလးတစ္ေယာက္က လိပ္ျပာအရွင္ေလး တစ္ေကာင္ ထည့္လာ 
ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္က ခူေကာင္၊ ပိုးတံုးလံုးနဲ႕ လိပ္ျပာဘဝ ေျပာင္းလဲပံု အဆင့္ 
ဆင့္ကို ထည့္ထားပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ ဂ်ရမီ အလွည့္ကို ေရာက္လို႕လာပါေတာ့တယ္။ ဆရာမ 
က ဂ်ရမီရဲ႕ ပလပ္စတစ္အရုပ္ ၾကက္ဥခြံေလးကို ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ စိတ္ပ်က္စရာ 
ေကာင္းပါတယ္။ ဂ်ရမီရဲ႕ ပလပ္စတစ္ၾကက္ဥခြံထဲမွာ ဘာမွ ရွိမေနပါ။ ဆရာမက ေခါင္းကို 
ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ခါယမ္းလိုက္ၿပီး ̏ ဒီငတံုးေလး ဂ်ရမီ ကို ဘာခိုင္းခိုင္း နားမလည္၊ 
မသိတတ္ရွာပါလား ̋ လို႕ စိတ္ပ်က္စြာနဲ႕ မွတ္ခ်က္ခ်င္း ဂ်ရမီကို ေက်ာ္ကာ ေနာက္က 
ေက်ာင္းသားေလး တစ္ေယာက္ရဲ႕ ၾကက္ဥကို ဖြင့္လိုက္ပါေတာ့တယ္။ ̏ဆရာမ ကၽြန္ေတာ့္ 
အလွည့္ကို ဘာျဖစ္လို႕ ေက်ာ္သြားတာလဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ ၾကက္ဥကို ဘာမွ မေျပာေတာ့ဘူး 
လား̋ လို႕ ဂ်ရမီေလး က ေမးလိုက္ပါတယ္။ ဆရာမက စိတ္႐ႈပ္ေထြးေသာ အမူအရာ 
စိတ္ညစ္ေသာ မ်က္ႏွာႏွင့္ ဘုဆတ္ဆတ္ မာေက်ာေက်ာ ျပန္ေျပာ လိုက္တာ 
ကေတာ့ ̏ေျပာခ်င္တယ္ေဟ့၊ ေျပာခ်င္တယ္။ ေျပာခ်င္လြန္းလို႕ မင္းၾကက္ဥခြံကို 
ဖြင့္ၾကည့္တာ အထဲမွာ ဘာမွ မရွိလို႕ ဘာမေျပာရမွန္း မသိလို႕ ဘာမွ မေျပာေတာ့တာေဟ့ ̋ 
လို႕ တစ္ခန္းလံုး ၾကားေအာင္ အသံက်ယ္က်ယ္န႕ဲ ျပန္ေျပာ လုိက္ပါေတာ့တယ္။ 
ဂ်ရမီေလးက ̏ ဟုတ္ကဲ့၊ သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ ဂူသခ်ႋဳင္းဟာလဲ ကၽြန္ေတာ့္ ၾကက္ဥလို အထမဲွာ 
ဘာမွ ရွိမေနပါဘူး။ သခင္ ေယ႐ႈ ေသၿပီးေနာက္ သူ႕အေဖ အဖခမည္းေတာ္ဘုရားက 
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေစတဲ့ အတြက္ သခႋ်ဳင္းဂူထဲမွာ ဘာဆို ဘာမွ ရွိမေနေတာ့ပါဘူး။ 
ဒါ့ေၾကာင့္ ဂူနဲ႕တူတဲ့ ၾကက္ဥခြံထဲမွာ ဘာမွ ထပ္ထည့္စရာမလိုေတာ့ပါဘူး ̋  လုိ႕ 
တိုးတိုးေလး ျပန္ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာဘဲ ေက်ာင္းဆင္းေခါင္းေလာင္း 
ထိုးသြားပါေတာ့တယ္။ ဂ်ရမီနဲ႕ သူငယ္ခ်င္း ေက်ာင္းသားေတြက ေပ်ာ္ရႊင္စြာ 
စာသင္အခန္းထဲက ထြက္ခြာ သြားၾကပါေတာ့ တယ္။ အခန္းထဲ တစ္ေယာက္ တည္း 
ငို႐ႈိက္ရင္း က်န္ေနခဲ့သူကေတာ့ အတန္းပိုင္ ဆရာမေလး ရယ္ပါ။ ဂ်ရမီ အေပၚမွာ ေဒါသ 
အထြက္ႀကီး ထြက္ခဲ့တဲ့ သူ႕ေဒါသေတြဟာ ဂ်ရမီရဲ႕ ၾကက္ဥခြံေလးေၾကာင့္ ကားတိုင္ေပၚမွာ 
သူ႕အျပစ္အတြက္ ေပးဆပ္အေသခံသြားတဲ့ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို သတိရ 
သြားေစတဲ့အတြက္ အရည္ေပ်ာ္လို႕ သြားခဲ့ပါၿပီ။  
        ( ေဟရွာ ၁၁း၆ ။ -- - လူ သူငယ္သည္ သူတို႕ကို ပို႕ေဆာင္လိမ့္မည္။ )  

လ အနည္းငယ္ ၾကာတဲ့အခါမွာ ဂ်ရမီေလး ဆံုးပါးသြားခဲ့ပါတယ္။ အားလံုး 
အတြက္ အမွတ္တရ ထားခဲ့တဲ့ ပစၥည္းေလးကေတာ့ အထမဲွာ ဘာမွ မရွိတဲ့ ဥခြံေလး တစ္ခု 
ပါဘဲ။ 

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်ိန္ခါ ေတးသံသာ ၊ ေယ႐ႈ ထေျမာက္ ဂူထဲမွာ  
တံပိုးခရာ တီးမႈတ္လွ်က္ ၊ ေသျခင္းတံခါးကို သူ ရိုက္ဖ်က္။ 
ယံုၾကည္သူကို သခင္ကယ္မ ၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ စိုးစံၾက။ 

မင္းေအာင္သက္လြင္    
( ဝန္ခံခ်က္။   ။ အမည္မသိ စာဆုိေရးသားေသာ An Empty Egg အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာ ဘာသာ 
ျပန္ဆိုပါသည္) 

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

မင္းေအာင္သက္လြင္ ေရးသားရိုက္ကူးစီစဥ္ ေသာ ဒီဗီဒီ ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းအေခြ ̏ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူသီခ်င္းေလးဆုိရင္းက̋ (Dancing with GOD) 
ထြက္ေနပါၿပီ။ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ေသာေနရာမ်ား  (၁)ျမန္မာျပည္က်မ္းစာအသင္း ၂၆၂ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ရန္ကုန္၊ (ျမန္မာျပည္)။ 

(၂) ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ စာအုပ္ဆိုင္(စင္ကာပူ)။    (၃)စေကာကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ စာအုပ္ဆိုင္(စင္ကာပူ) 


