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ႏွလုံးသားခ်င္ျခင္း-၂ (မင္းေအာင္သက္လြင္) 
ဂါလိလဲေလး အုိင္နံေဘးက ၊ သဲေျမစပ္စပ္ ႏြံထပ္ထပ္မွာ  
ဖိနပ္မပါ ေျခဗလာျဖင့္ သခင့္ေျခရာႏွင့္ ေဘးခ်င္းယွဥ္၍ 
ကၽြႏု္ပ္ပင္လွ်င္ ေလွ်ာက္ဖူးခ်င္သည္။ 
   ငါးလံုးေသာ မုန္႕ ၊ ငါးေလး ႏွစ္ေကာင္။ ခႏၶာႏြမ္းေခ်ာင္ လူငါးေထာင္အား  
   ညီမွ်ေကၽြးရန္ သခင္ကမ္းလာ ေဝမွ်အစာကုိ  
   ကၽြႏ္ုပ္ပင္လွ်င္ ခံတြင္း ရႊင္ရႊင္ စားဖူးခ်င္သည္။ 
တိမ္လႊာထိလု ျမက္ခင္းႏုႏွင့္  ဆိတ္ၿငိမ္ေဘးကြာ ေတာင္ေပၚတစ္ေနရာမွာ 
သခင့္ ေဒသနာ ပ်ားသကာကုိကၽြႏု္ပ္ပင္လွ်င္ နားႏွင့္ ဆတ္ဆတ္ ၾကားဖူးခ်င္သည္။ 
သုိ႕ေပေသာ္ျငား -ကၽြႏု္ပ္ လူသားမွာ တစ္ေထာင့္ကိုးရာခြန္  
သကၠရာဇ္ေတြ လြန္မွ လူသားျဖစ္ခြင့္ ရခ့ဲသူမုိ႕ -  
   သခင့္ေျခရာ ေလွ်ာက္ဖူးခ်င္လ ဲ- သခင့္ ေဝစာ စားဖူးခ်င္လ ဲ- 
   သခင့္ ေဒသနာ ၾကားဖူးခ်င္လဲ - 
   ေလွ်ာက္ခြင့္ မရ ၊ ၾကားခြင့္ မဆံု ၊စားခြင့္ မႀကံဳ ခ့ဲရသူမုိ႕ 
သခင့္ က်မ္းစကား ခါခါၾကားရင္း ၊ ႏွလုံးသားမွာ ခ်င္ျခင္း တပ္လာ 
သခင့္ကုိသာ ရင္တြင္းထဲမွာ ထာဝရ သုိကာ ထားလုိက္ခ်င္သည္။ 
ဤမည္သည္ကား ကၽြႏ္ုပ္၏ ႏွလံုးသား ခ်င္ျခင္းတည္း။ ။ 
--------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------ 

ေနအာ႐ုဏ္သည္ေတာင္ထိပ္တုိ႕ကုိ ႏံွျပားသက့ဲသုိ႕ 
ေယာလ၊ ၂း၂ ``၀တ္ျပဳရာက်မ္း´မွာ `ေမာေရွ´ အားျဖင့္ ျပဌာန္းထားတာကေတာ့ 
လူမ်ဳိးေတာ္ ဣသေရလကုိ ဘယ္လို ၀တ္ျပဳ ကုိးကြယ္ၾကရမယ္ဆုိတာနဲ႕ ေန႕စဥ္ 
အသက္တာ က်င့္၀တ္ အျဖာျဖာတုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ဘုရားရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က 
ပညတ္ ေတာ္မ်ားကို တိတိက်က်ေစာင့္ေရွာက္မွ ကယ္တင္ျခင္းရမယ္ဆုိတဲ့ အယူ၀ါဒ 
ေၾကာင့္ စိတ္ဒုကၡ ေရာက္ေစဖုိ႔ မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ အဓိက အခ်က္က `သန္ရွင္းျခင္း´ ကို 
သူ ဘယ္မွ် အေလးထားေၾကာင္း အေျခခံမူမ်ား ထပ္ေလာင္းလို႔ ခ်ေပးထားတာ 
ျဖစ္တယ္တဲ့ေလ။ ဤက်မ္းပါ စကားမ်ား ကၽြႏု္ပ္တို႔နဲ႕ မအပ္စပ္ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ 
ေတြလို႕ ဆိုေပမယ့္ ဘုရားေပးထားတဲ့ အေျခခံမူမ်ားမုိ႔ ေန႕စဥ္ေစာင့္ေရွာက္ သတိနဲ႕ 
ေလွ်ာက္ ဖုိ႔ ေတာ့ လုိေနပါတယ္။ ပထမ အခ်က္က  - ယံုၾကည္သူ သားသမီးမ်ားကို 
အသိ တရားနဲ႕ သန္႔ရွင္းစြာ အသက္ရွင္ ဆက္ကပ္ အေစခံေစခ်င္ၿပီး ကုိယ္ျပဳသမွ် 
အျပစ္ တရားေတြဟာ ဘုရား အား ျပစ္မွားျခင္းပဲ ဆိုတာသၿပီး ဘုန္းေတာ္ ထိပါးျခင္း 
ေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူးတဲ့။ ဒုတိယအခ်က္- အျပစ္အနာအဆာ ကင္းတဲ့ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း 
အစစ္ကို လုိအပ္ေၾကာင္း အေလးေပး ေဖၚက်ဴးလုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ အေကာင္းဆုံး 
အရာကုိ သူေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း တေစ့ တေစာင္း သတိေပးထားတာတဲ့။ တတိယ 
အခ်က္ - သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရားကုိ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္သူတုိ႔ သတိျပဳဖုိ႔က ဦး ေဆာင္သူ 
ေရာ ေနာက္လိုက္သူပါ မွန္ကန္တိက် ေသခ်ာလွတဲ့ ျပင္ဆင္မႈ အေလး အနက္  

 
 
 
 
 
 
 
 

ျပဳရမယ္တဲ့။ စတုတၳအခ်က္က - ကရာနီကုန္းထက္ ကားတုိင္တက္ခ့ဲတဲ့ သခင္ရဲ႕ ေပး 
ဆပ္ျခင္းဟာ ေလာကသား အေပါင္း အတြက္ အေသြးသြန္းေလာင္း အျပစ္ လႊတ္ 
ေၾကာင္းကုိ အႂကြင္းမဲ့ လိုအပ္ ေနာက္ထပ္ ၫႊန္ျပခ်က္ပါတဲ့။ ဒါတင္မကပါဘူး - ဤ 
က်မ္းပါ အဓိက စကား မွတ္သားသင့္တာက `သန္ရွင္း ျခင္း´ ဆုိတာ ပါပဲ။ ေလာက 
အရာ ဖယ္ခြါ။ ေလာကုတၱရာေရးရာ စံုမက္။ ဘုရားနဲ႕ နီးကပ္စြာ ေနထုိင္လ်က္ အလို 
ေတာ္ အတိုင္း၀န္ခံ၊ အသက္တာကုိ အပ္ႏံွလုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာ လက္မ်ား၊ ျဖဴစင္ေသာ 
ႏွလုံးသားနဲ႕ သခင့္ထံ တိုး၀င္ တရားေတာ္ကို ဆင္ျခင္ၾကဖို႔ ဤက်မ္းကုိ စီရင္ 
မွတ္တမ္း တင္ထားတာပါတ့ဲ။  ။ မလြမ္းသူ(ပဲခူး) 

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

“Sweet December ႏွင့္ happy new year”    ပန္းႏုေရာင္ (ေတာင္ငူ) 
 ‘Happy new year’ 2011, ဘုရားသခင္ ပို႔ေဆာင္သျဖင့္ ႏွစ္ေဟာင္း 
ကုန္လို႔ ႏွစ္သစ္ရဲ႕ တတိယ လ ျဖစ္တဲ့ မတ္လကို တစ္ဖန္၀င္စားခြင့္ ေရာက္ၾက 
ရျပန္ပါၿပီ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ မ်က္ႏွာသာ ေပးမႈေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္ကို အတူတကြ 
၀င္ေရာက္ခြင့္ ရသလုိဘ ဲ ေက်ာ္လြန္ခ့ဲတဲ့ ဘ၀ခရီးရဲ႕ အစိတ္ အပုိင္းကုိ ျပန္လွည့္ 
ၾကည့္မိေတာ့ အမႈမ့ဲ အမွတ္မ့ဲစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့တာေတြ လည္းရိွပါတည္။ နံနက္ခင္းမွာ 
ေနထြက္၍ ညေနမွာ ေန၀င္ခ့ဲသည့္အတိုင္း ေန႔ရက္မ်ားကုိ သဘာ၀ တခုလုိ 
လြန္ေျမာက္ ခ့ဲမိပါတယ္။ ဘာမွမထူးဆန္းတဲ့ သဘာ၀တရားလုိ႔ ေအာက္ေမ့ၿပီး 
အလိုက္သင့္ ေနထုိင္ခ့ဲျခင္းႏွင့္တကြ တစ္ခါတရံ ပင္ပန္းရေသာအခ်ိန္မ်ားမွာ 
ဘ၀ဆုိတာ ခံစားဖုိ႔၊ ေပးဆပ္ဖုိ႔၊ ဒုကၡခံဖုိ႔ေမြးဖြားလာၾကရတာဘဲလုိ႔ ထင္မွတ္ မွားမိပါ 
တယ္။ ပန္းႏု ဒီစင္ကာပူမွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘ ဲ ဖုန္းထဲကတစ္ဆင့္ ခင္ရတဲ့ သူငယ္ခ်င္း 
(ေမာင္ေလးဆို လဲဟုတ္) တစ္ေယာက္ ရိွပါတယ္။ သူက သူ႔ရဲ႕နာမည္ Moon ဆုိတာနဲ႔ 
လုိက္ေအာင္ ေကာင္းကင္ေပၚက ဖိုးလမင္းႀကီးလိုဘ ဲ လဆန္း(၇)ရက္၊ လျပည့္ 
(၇)ရက္၊ က်န္တဲ့ရက္ေတြက လမိုက္ရက္ေတြေပါ့။ Good morning, ေနေကာင္းလား? 
စားၿပီးၿပီလား? သူေမးတဲ့အခါ လဆန္း(၇) ရက္ေပါ့ ကၽြန္မရဲ႕ သူေဌးမ ေၾကာင့္ 
၀မ္းနည္းစြာငုိရလို႔ “ဒီေန႔ ငါငုိရပါတယ္ Moon ရယ္”လုိ႔ ေျပာမိရင္ သူက မၾကာမၾကာ 
ငုိေသးလားလုိ႔ ေမးၿပီး အားေပးစကားနဲ႔ ေကာင္းတာေလးေတြဘ ဲ ေရြးၿပီး ေျပာတတ္ 
တဲ့အခါ လျပည့္ (၇)ရက္ေပါ့။ ညႀကီးမိုးခ်ဳပ္မွ ကားႏွစ္စီး တခါတည္း ေဆးၿပီး ပင္ပန္း 
တဲ့အခါ “ေမာလုိက္တာ” လို႔ေျပာရင္ “၀မ္းသာတယ္” လို႔ျပန္ေျပာတတ္တာ။ သူ႔ရဲ႕ 
လမိုက္ ရက္ေတြေပါ့။ သူက အပတ္တုိင္း church မွာ မပါ မၿပီးတဲ့ ငါးပိခ်က္ ေတြေပါ့။ 
Sunday တုိင္း Church သြားတယ္။ တခါတရံ စေနေန႕ ညကတည္းက သုိင္းကြက္ 
နင္းၿပီးေတာ့လ ဲ သြားအိပ္တတ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္က အ၀တ္လ ဲ ေပးရတဲ့အထိ 
ေနာက္ေန႔ မနက္မွ “တို႔ေတြညက church ကိုဘယ္ လုိေရာက္လာပါလိမ့္တဲ့” အဲဒါနဲ႔ပဲ 
ဆရာေတာ္ရဲ႕ တရားေဟာခ်က္ထဲကို ပါသြားရပါေသးတယ္။ ၀တ္ျပဳခ်ိန္မွာ ေနရာ 
မေလာက္လုိ႔ အလိုက္သိစြာ အျပင္မွာေနၿပီး အျပင္မွာ ထိုင္တဲ့ ေကာင္မေလး လွလွ 
ေလးေတြကို ေငးေနရတဲ့အတြက္ ဒီေန႔ ဘာတရား ေဟာလဲလို႔ေမးရင္ သူဘာမွ 
မသိပါဘူး။ အဲဒီလုိ အေစခံ ေတာ္တာပါ။ ခုဒီလက march ဆိုေတာ့ လြန္ခ့ဲတ့ဲ 
December လက အေၾကာင္း စာဖတ္သူတို႔ကုိ ေရးျပခ်င္ေသးတယ္။ ကၽြန္မက လရဲ႕ 
ပထမပတ္မွာ day off ရပါတယ္။ ဒါန႔ဲ 1st December မွာ day off ဆုိ ေတာ့ ေက်းဇူး 
ေတာ္ဘဲေပါ့။ Sweet December လဲဟုတ္၊ ပြဲေတာ္လ ဲစားရ၊ သခင့္စကားလဲ ဖတ္ရ၊ 
အစ္မ ေတြနဲ႔လဲ ေတြ႔ရမယ္ေပါ့၊ ပီတိေတြ တေပြ႔တပုိက္ႀကီးနဲ႔ စိတ္ႏွလံုးကုိ အသကုန္ 
ျပင္ဆင္ ထားတယ္ေလ။ Sunday မတိုင္ခင္ စေနေန႔ ေန႔လည္က်မွ သူတို႔ ခရီး 
သြားရမယ္ မနက္ျဖန္ ေပးမထြက္ဘူးတဲ့၊ သူေဌးက ေျပာတယ္။ ၀မ္းနည္းလိုက္တာ 
ေျပာမ ေနပါန႔ဲေတာ့။ အလုပ္ လုပ္ရတာ အားမရိွဘူး ျဖစ္သြားတယ္။ အားရပါးရလ ဲ
ငုိပစ္ လုိက္တယ္။ ေနာက္ေန႔ ၆း၀၀ နာရီထိုးခါနီး ျပန္ေရာက္လာၿပီး မိုးခ်ဳပ္ေတာ့ 
ကားေတြ တစ္စီးၿပီး တစ္စီး ေဆးခုိင္းပါေတာ့တယ္။ အဆူခံလ ဲထိပါေသးတယ္။ ငုိလ ဲ
ငုိ၊ ေမာလဲေမာ၊ ဗုိက္လဲဆာနဲ႔ ၁၀ နာရီခြဲမွ ကြန္ဒုိေပၚ ျပန္တက္ရပါတယ္။ အဲဒီ 
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အခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ကို ေမးမိပါတယ္။ ကၽြန္မ အတြက္ Sweet December ဆိုတာ 
ဒီလုိႀကီးလား။ နဲနဲမွ မခ်ဳိျမိန္ပါလားလုိ႔ ေစာဒက တက္မိ ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ Moon 
က ေျပာျပပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ ကၽြန္မလုိ ဘ၀ တူေတြဆုိရင္ Church ကုိ သြားခ်င္တယ္ 
ပုိက္ဆံ မရိွလို႔ Taxi စီးလာၿပီး ေရာက္မွ ဆရာေတာ္ေတြက ပုိက္ဆံရွင္းေပး၊ တစ္ခ်ဳိ႕က 
ခရစ္ယာန္ Taxi သမားေတြက ကိုယ္ခ်င္းစာၿပီး အလကားပို႔ေပး၊ အလွဴေငြ မရိွ သူေတြ 
စုံလို႔ေပါ့ေလ၊ အဲဒါေတြ သိလုိက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ေတြအေပၚ ၾကင္နာမိသလုိ၊ 
ကုိယ့္ရဲ႕ လက္ထဲမွာရိွေနတဲ့ ေကာင္းႀကီးေတြကုိ ျပန္ေရတြက္မိပါတယ္။ ကၽြန္မ 
အတြက္ ေဟာဒီ စကာၤပူမွာ လိုအပ္သမွ်ကို ၾကင္နာစြာန႔ဲ အဆင္သင့္ ျဖည့္ေပးေနတဲ့ 
အစ္မေတြ ရိွတဲ့အတြက္ ဘုရားေက်ာင္းသြားဖုိ႔၊ အလွဴေငြ မပူပင္ရတဲ့ ဘ၀မွာ ဘာ 
ေၾကာင့္ ကုိယ္ေတာ့္ကို ေမးခြန္းထုတ္မိပါလိမ့္လုိ႔ အမွားကို ျပန္ဆင္ျခင္မိလုိက္ပါတယ္။ 
The Lord’s Word ဆိုတ့ဲ သခင့္စကားစာေစာင္ကို အစ္မေတြက ယူထားေပးၿပီး၊ 
ပြဲေတာ္လ ဲ 2nd week မွာ ရိွေနေသးတာဘ ဲ The Lord’s Word နဲ႔ Boy’s Brigade 
Church က ဘယ္ကုိမွ ထြက္မေျပးပါဘူး။ ဟုတ္တယ္ ဟုတ္။ ေရာက္ေအာင္ သြားဖုိ႔ဘဲ 
လိုတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္မလို ထပ္တူထပ္မွ် ခံစားရတဲ့သူမ်ား ရိွခ့ဲရင္ 
၀မ္းနဲစရာကုိ မေတြးဘ ဲ လက္ရိွ မိမိလက္ထဲက ေကာင္းႀကီးကိုဘ ဲ ျပန္ေရတြက္ၿပီး 
ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းေစခ်င္ပါတယ္။ ထို႔အတူ လူသားေတြရဲ႕ ဘ၀တစ္ခုစီတိုင္း အ 
တြက္ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းရွင္၏ အႀကံအစည္ေတာ္ေအာက္မွာ အဓိပၸါယ္ 
တစ္ခု စီေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ရိွပါသည္။ ပခုံးႏွစ္ဘက္ၾကားမွာ ေခါင္းေပါက္တာ ခ်င္း 
တူတူ၊ အသက္႐ႈတာခ်င္း အတူတူ လူေနမႈအဆင့္တန္းေတာ့ ျမင့္မားပါရဲ႕ ဆက္ဆံ 
ေရးႏွင့္ စိတ္သေဘာထားေတြ ကြဲျပား၊ အသိတရား နည္းပါးလြန္းလွတဲ့ စကၤာပူ ႏုိင္ငံ 
ႀကီးမွာ 2011 ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုး ကုန္ေအာင္ ေနရအံုးမွာပါလား ဆုိတဲ့ အေတြးကလ ဲ
ခံစားဖုိ႔၊ ေပးဆပ္ဖုိ႔ ဒုကၡခံဖုိ႔ ဆိုတ့ဲ ေ၀ဒနာေတြ လိုပါဘဲေလ၊ စိတ္ပ်က္ အားငယ္ 
စရာေတြကုိ မေတြးဘ ဲ ကိုယ္ေတာ္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကိုသာ ေမွ်ာ္ၾကည့္ကာ ပဌနာျပဳ၍ 
အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီ အသက္ရွင္ႏုိင္ဖုိ႔ရန္သာ ႀကိဳးစားၾကရေတာ့မွာေပါ့ေနာ္။ 

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

သက္ေသခံခ်က္ Jun Joy (Thomson) 
 ထာ၀ရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူသည္ အေၾကာင္းကို ျမည္းစမ္း၍ 
သိမွတ္ ၾကေလာ့။ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခုိလႈံေသာသူသည္ မဂၤလာရိွ၏။ (ဆာလံ ၃၄း၈)  
 က်ေနာ့္ နာမည္ Joy ပါ။ ႏုိ၀င္ဘာ 7 ရက္ေန႔ 2010 က ဗတၱဇံခံပါတယ္။ 
က်ေနာ္က မယံုၾကည္သူ မိသားစုက ေျပာင္းလဲလာသူပါ။ က်ေနာ့္ရဲ႕ ဘႀကီးက 
ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဆုိေတာ့ အစ္ကို ၊ ညီေတြ နဲ႕။ တူ ကလည္း ဘာသာေရး 
သမားေတြပါပဲ။ အတုိခ်ဳံးကေတာ့ က်ေနာ္ဟာ မယံုၾကည္သူ၊ ဘာသာေရး အရမ္းလုိက္ 
စားတဲ့ မ်ဳိး႐ုိးထဲကပါပဲ။ ဒီေန႔ ဒီ အသုိင္းအ၀ုိင္းထဲက က်ေနာ္ ဘာေၾကာင့္ ထြက္လာ 
သလဲ။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ထြက္လာရျခင္းပါ။ က်ေနာ္ စကၤာပူမွာ ဗတိၱဇံ ခံယူတယ္ 
ဆုိတာ မိဘ အသုိင္းအ၀ုိင္းေတြ မသိၾကပါဘူး။ သိရင္ေတာ့ မိတ္ေဆြပဲ စဥ္းစား 
ၾကည့္ပါေတာ့။ က်ေနာ္ ခရစ္ေတာ္ကုိ လြန္ခ့ဲေသာ 1995 က စတင္ၿပီး သတင္းေကာင္း 
ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ ၾကား တာထက္ ျမင္တာက ပိုၿပီး အမွတ္ရေစခ့ဲပါတယ္။ သခင္ေယ႐ႈ 
ရဲ႕ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းကို ႐ုိက္ကူးထားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို နယ္လွည့္ ဧ၀ံေဂလိ 
သတင္းေကာင္း ၾကားေျပာတဲ့အဖြဲ႔က ခရစၥမတ္ ည 25 ရက္မွာ ျပလို႔ၾကည့္ခ့ဲရပါတယ္။ 
 ဇာတ္ကား စကထဲက သိပ္စိတ္၀င္စားမႈ မရိွခ့ဲေပမယ့္ ပင္လယ္လိႈင္းေတြ 
ေလ မုန္တုိင္းေတြကို တန္ခုိးေတာ္နဲ႔ ၿငိမ္ေစတဲ့ အခန္းေရာက္ေတာ့ ဒီပုဂၢိဳလ္က တန္ခုိး 
ရွင္ပဲ ဆုိတာ သိလုိက္ရတယ္။ ခက္တာက ဒီတန္ခုိးရွင္က ထူးထူး ဆန္းဆန္း ေတြကုိ 
လူေတြ စိတ္၀င္စားေအာင္ မလုပ္ျပဘူး။ တစ္ကယ္ အခက္အခဲ ျဖစ္တဲ့အခါမွ ျပတယ္။ 
က်ေနာ္ကလည္း ေက်ာင္းသား အရြယ္ ကေလးငယ္ဘ၀ဆုိေတာ့ အခ်ိန္တိုင္း တန္ခုိး 
ျပေစၿပီး အ့ံၾသဘြယ္ေတြကုိ လူေတြကို လုပ္ျပေစခ်င္တယ္။ အတုိခ်ဳံး ေရးျပ ရရင္ေတာ့ 
ေနာက္ဆုံး လက္၀ါးကပ္တုိင္ မတက္ခင္ ပိလတ္မင္းႀကီးက ေသဒဏ္ ေပးတဲ့စာကုိ 
ခ်လုိက္ေရာ က်ေနာ္ လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပ်က္သြားေရာ။ ဒီေနရာမွာ စာဆက္ 
မေရးခင္ ေရးျပခ်င္ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ့ဲ ေစခဲ့တာ ဒီေန႔ က်ေနာ္တို႔ 
အသက္တာမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျပည့္ေစဖို႔ပါ။ စာျပန္ ဆက္ပါရေစ။ ၿပီးေတာ့ လူေတြ 
ကလည္း ၀ုိင္းၿပီး ကဲ့ရဲ႕စကား ျပစ္တင္ စကားေတြဆုိၾကန႔ဲ၊ တံေတြးနဲ႔ ေထြးၾကနဲ႔ သူ႔ကို 
ဆရာတင္တဲ့ တပည့္ေတြ ကလည္း တစ္ေယာက္မွ လာမကူၾကဘူ။ မ်က္ႏွာကုိ 
အ၀တ္နဲ႔ အုပ္ၿပီးေတာ့လည္း ထိုးႏွက္ ၾကတယ္။ ေခါင္းေပၚမွာလည္း ဆူးခတ္ သရဖူကို 
တင္ေပးေသးတယ္။ ေသြးေတြက စီးက်၊ ပိုၿပီး ဆိုးတာက သူ႔ကားတုိင္ကို သူကိုယ္တုိင္ 
ထမ္းရတယ္။ ေနာက္ ကေန ၾကာပြတ္နဲ႔လည္း ႐ုိက္တယ္။ က်ေနာ္က ေတာ္ေတာ္ 

စိတ္တုိေနၿပီ။ တန္ခုိး ရိွရဲ႕နဲ႔ ဘာလုိ႔ ျပန္မခ်တာလဲေပါ့။ က်ေနာ္ စိတ္ပ်က္သြားခ့ဲတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ဒီမင္းသား အေပၚမွာေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုေတာ့ ထားေသးတယ္။ 
အဲ့ဒါကေတာ့ သူလက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚကေန တန္ခုိးနဲ႔ ဒဏ္ရာေတြကုိ ျပန္ေပ်ာက္ 
ေအာင္လုပ္ၿပီး ဒီလူေတြကုိ လက္စား ျပန္ေခ်မယ္ေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္း ဇာတ္ကားသာ 
ဆုံးသြားတယ္ က်ေနာ့္ဆႏၵ မျပည့္ခ့ဲပါဘူး။ ဇာတ္ကား ဆုံးသြားေတာ့ ဧ၀ံေဂလိေျပာတဲ့ 
သူေတြကလည္း ဒီပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ေမတၱာတရားနဲ႔ သီးခံျခင္းတရား အေၾကာင္းေတြပဲ 
စိတ္ပ်က္စရာ ဆက္ ေျပာပါေလ ေရာ။ သူက လူသားေတြကို ကယ္တင္တဲ့အရွင္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း လူသားေတြအားလုံးဟာ အျပစ္သားေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း ငရဲကုိပဲ ေနာက္ဆုံး 
သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စုံေနတာပဲ ေျပာတယ္။ အဲ့ဒီလူေတြ ေျပာမွ အလိုလုိေနရင္း 
အေခ်ာင္ေပါက္ ကေန ငရဲကုိ ေရာက္ ေတာ့မယ္ ဆုိၿပီးေတြးမိတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ 
စိတ္ပ်က္မိတာ အမွန္ပါပဲ သူ႕ကုိယ္သူ ေတာင္ မကယ္ႏုိင္တဲ့သူကုိ ဒီလူေတြက ဘာလုိ႔ 
ကိုးကြယ္ ေနၾကေနတာလဲ။ သူတုိ႔ရဲ႕ ကိုးကြယ္မႈက ဘယ္လိုႀကီးလ ဲေတြးစရာ အမ်ား 
ႀကီး ေပးသြားတယ္။ ဘာလုိ႔ သူ႔ရဲ႕ ေကာင္းေၾကာင္းေတြပဲေျပာၿပီး လူေတြက သူတုိ႔ 
ဘာသာထဲပါေအာင္ ဆြယ္ေနၾကသလဲေပါ့။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ တစ္ဖက္သတ္ အျမင္ ေတြနဲ႔ဘ ဲ
ျမင္ၿပီး အရြယ္ မေရာက္ခင္ စီးပြား ေရး လမ္းေၾကာင္းထ ဲ က်ေနာ္ ေရာက္သြား ခ့ဲ 
တယ္။ စာသင္ရမ့ဲ အရြယ္မွာ စာမသင္ပဲ အဆင့္ေက်ာ္ၿပီး စီးပြားေရး ေလာကထ ဲ
ေရာက္သြားပါတယ္။ ပညာသင္ ေနလို႔ အခ်ိန္ကုန္တယ္။ ပညာက ေၾကာ္စားလို႔ 
မရဘူး။ စီးပြားေရးရိွမွ ငါ့ဘ၀ ငါ့မိသားစု ေအးခ်မ္း မယ္။ ေငြရိွမွ လူရာ၀င္မယ္။ ေငြမရွိ 
ရင္ လူေတြက ႏွိမ္တယ္။ ပုိက္ဆံ ရိွေအာင္ လုပ္မယ္ ဆုိတဲ့ တစ္ဘက္စြန္းေရာက္တ့ဲ 
စိတ္ တစ္ခုထဲနဲ႔ က်ေနာ္ မကၽြမ္းတဲ့ နယ္ေျမ ေတြကို မ်က္စိသူငယ္ နားသူငယ္နဲ႔ 
၀င္ေရာက္သြားပါတယ္။ ဘ၀က တကယ္႐ုန္းကန္ ခ့ဲရတာ အရမ္း ပင္ပန္းပါတယ္။ 
က်ေနာ္ ေရာက္သြားတဲ့ နယ္ေျမေတြက ကခ်င္ ျပည္နယ္/စပ္၊ နာဂ ေတာင္ တန္း၊ 
ေမခ မလိခ၊ တႏုိင္းခ။ ျမစ္ႀကီးနား၊ အက်ဥ္းေထာင္ သား မ်ားၾကား၊ တာမခန္ 
ေဟာင္းပါး၊ ဖားကန္႔၊ စုိင္းေတာင္စတဲ့ က်ေနာ္နဲ႕ ဘာမွ မဆိုင္တဲ့ နယ္ေျမၾကမ္းေတြမွာ 
လိႈင္းပုတ္တဲ့ ေလွလုိ ဘယ္လုိမွ မတည္ၿငိမ္ပဲ ျဖတ္သန္း ခ့ဲရပါတယ္။ 
 ေျမေအာက္ ေက်ာက္တြင္းထ ဲေက်ာက္မုိင္းေတြခြဲ၊ ေရႊတူး ေျမေတြၿပိဳ KIA 
တပ္သားေတြ မူးလာရင္ M16 နဲ႔ထင္ရာျမင္ရာ စြတ္ပစ္တဲ့ၾကား ေရာက္၊ လူပြဲစားနဲ႔ 
တုိးၿပီး က်င္းသားအျဖစ္နဲ႔ ေရာင္းစားခံ ဘ၀ေရာက္။ ေရာင္းစားတဲ့ က်င္းမွာ အေၾကြး 
ေက်ေတာ့ ေနာက္တစ္က်င္း ေျပာင္း၊ ေနာက္တစ္က်င္းကေန ေနာက္ တစ္နယ္ေျမ 
ေျပာင္း လူလည္း ခါလီပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ဟိုဘက္နယ္ေျမ၊ ဒီဘက္နယ္ေျမကုိ 
သြားတဲ့ ကားၾကမ္းကုိေတာင္ ေပးစီးစရာ ပိုက္ဆံ မရိွလို႔ ႏွစ္ညအိပ္ သုံးညအိပ္ 
ေျခက်င္ ေလွ်ာက္။ ေရာက္တဲ့ေနရာ အိပ္။ ေခ်ာင္းေတြ ျဖတ္။ ေရတိမ္၊ ေရနက္ မသိ။ 
မိေက်ာင္း ရိွမွန္းမသိ ဘာရိွမွန္းမသိ သြားခ့ဲတာေတြက ေျခေထာက္က နာ ဗုိက္က 
ဆာ၊ ေတြ႔တဲ့ရြာ ေတြ႔တဲ့ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ၀င္ေတာင္းစား။ အာဟာရက မျပည့္စုံ 
က်န္းမာေရးက ေဖာက္။ ေသာက္စရာ ေဆးကမရိွ။ တစ္ကယ့္ဒူေပမွ ဒံေပ။ ငွက္ဖ်ားက 
၁၅ ရက္ တစ္ခါျဖစ္၊ ေသာက္စရာဆုိလို႔ ေရေႏြးပဲ က်ဳိေသာက္ရတယ္။ ငွက္ဖ်ား 
အရိွန္ေျပတဲ့အထိ ေရေႏြးပူပူေသာက္ၿပီး ေစာင္စုတ္ အထပ္ထပ္နဲ႔ ျပန္ကုသလုိ႕ မေသ 
ပဲ ရွင္သန္ခ့ဲရတယ္။ ခုမွ ဒါေတြကို ျပန္ေတြး ၾကည့္ေတာ့ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရိွတဲ့ 
Joy ျဖစ္ဖုိ႔ မေသ မေပ်ာက္ခ့ဲတာပါလားလုိ႔ သိျမင္ၿပီး ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ပဲ 
တတ္ႏုိင္ ပါေတာ့တယ္။ ဒီနယ္ေျမေတြ တစ္ေလ်ာက္ က်ေနာ္ ေရာက္တဲ့ ေနရာတိုင္း 
မွာ လက္၀ါး ကပ္တုိင္ေတြ ေတြ႔ရတယ္၊ ျမင္ရတယ္။ က်ေနာ္ ေတြ႔ခ်င္ ျမင္ခ်င္တာက 
ရဟန္း သံဃာေတာ္၊ ဒီေလာက္ ဒုကၡေတြၾကားမွာ ရဟန္းတစ္ပါးပါးမ်ား ဖူးရရင္ေတာ့ 
ဒါဟာ ရဟန္း၊ ဒါပဲ ငါ့ကို ေကာင္းခ်ီးေပးဖုိ႔ ကုိယ္ထင္ျပၿပီး အလွဴခံတာပဲဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ 
လွဴဖုိ႔ တန္းဘို႔ အၿမဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲတယ္။ က်ေနာ္ ေသသြားရင္ ဘာမွ မလွဴရ မတန္းရ 
ေသးဘူး၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကို ငရဲေရာက္မွာ ေသခ်ာတယ္ ဆုိတာ တြက္ထားတာေလ။ 
 ဒါေပမယ့္ ခုျမင္ရတဲ့ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေတြကုိ ၾကည့္မိတိုင္း 1995 က 
႐ုပ္ရွင္ကားကုိ အၿမဲတမ္းျမင္ၿပီး စိတ္ထဲမွာ မတင္မက်နဲ႔ပဲ ၿပီးၿပီးသြားတယ္။ ေရွ႕ဆက္ 
လုိ႔ ဒီပုဂၢိဳလ္ အေၾကာင္းလည္း မစဥ္းစားခ်င္ဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ က်ေနာ္ဟာ သူေဌး မျဖစ္ပဲ 
ေက်ာင္းသား ျဖစ္ၿပီး က်ေနာ့္ရြာကို က်ေနာ္ျပန္ေရာက္လာခ့ဲတယ္။ လူလည္း ေတာပုန္း 
ဒျမ ႐ုပ္ေပါက္ေနတယ္။ စိတ္ေတြက အရမ္း မာေက်ာေနတယ္။ ဒါန႔ဲ ရြာ ေရာက္ေတာ့ 
ဘႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ သာသနာေက်ာင္းက လက္ေထာက္ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ေက်ာင္းမွာပဲ 
အခ်ိန္ျပည့္ အခ်ိန္ကုန္ခ့ဲတယ္။ လက္ေထာက္က ငယ္ငယ္ပဲ ရိွေသး တယ္။ အရင္ 
တုန္းက သူနဲ႔ အတူေနခ့ဲၾကတာဆုိေတာ့ က်ေနာ္လည္း ေရာက္ေတာ့ ပြဲက် 
သြားတာေပါ့။ ရြာထကဲ ရိွသမွ် ဘုစုခ႐ုေတြေရာ၊ ႏွပ္ေခ်း တြဲေလာင္း ဘာ တြဲ ေလာင္း 
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ေတြေရာ ကေလး အႀကီးအလတ္ေတြကို တန္းေက်ာင္းစာနဲ႔ အတူ ယဥ္ေက်းမႈ 
သင္တန္းကို သင္ေပးရင္း ေက်ာင္း ေ၀ယ်ာ၀စၥ၊ ေက်ာင္းေဆာက္တဲ့ ကိစၥေတြ သာေရး 
နာေရးေတြဆို အကူ အျဖစ္နဲ႔ ရြာစဥ္လုိက္ေပါ့။ သာသနာ အေဆာက္အဦး ပ်က္ေတြကုိ 
ဘာသာေရး စိတ္၀င္စားတဲ့ လူငယ္ေတြနဲ႔ ၿခံဳရွင္း၊ အေဆာက္အဦး ပ်က္ေတြကို 
ထုံးသုတ္ စတဲ့ ေကာင္းမႈေတြ လုပ္ခ့ဲပါတယ္။ မိတ္ေဆြ ဒီေလာက္ထိ ၫႊန္းေနတာ 
က်ေနာ္ ေတာ္လုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္ အပါယ္ငရဲ မက်ေအာင္ ေကာင္းမႈ 
ကုသုိလ္ေတြ ျပဳလုပ္ေနျခင္းပါ။ ၿပီးေတာ့ ဒီ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ က်ေနာ့္ဘ၀ရဲ႕ 
အသက္တာ ေျပာင္းလဲတဲ့အခါ သခင္ေယ႐ႈ အတြက္ အထူး ဆက္တင္ေတြ လုပ္ေန 
ျခင္းပါ။ မၾကာခင္ စကၤာပူမွာ ေျပာင္းလဲမ့ဲ သခင္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားအတြက္ ဆက္တင္ 
ျပင္ဆင္ ေနျခင္းရယ္သာပါ။ က်ေနာ့္ အတြက္ေတာ့ ဒီလုိ ဒီလုိေကာင္းမႈေတြ လုပ္ 
ထားၿပီ။ မိဘေတြ အတြက္ေတာ့ ဘာလုပ္မွာလ ဲ သူတုိ႔ေတြအတြက္ ေနာင္ေရး 
ေအးခ်မ္းေစခ်င္လို႔ သာသနာ အေဆာက္အဦးတစ္ခုနဲ႕ တံတုိင္းခန္းေတြ ေက်ာင္း 
သြပ္မုိးေတြကိုပါ လွဴခ့ဲပါ ေသးတယ္။ စာ႐ႈသူ မိတ္ေဆြ၊ ဒါေတြကို က်ေနာ္ လုပ္ေနတာ 
ဟာ က်ေနာ္ အေၾကာက္ႀကီး ေၾကာက္ေနတဲ့ အပါယ္ငရဲမွ လြတ္ေအာင္လုိ႔ပါ။ ၀ါၾကြား 
ခ်င္တယ္လို႔ မထင္ပါန႔ဲ။ သူလုိကုိယ္လိုဘ၀နဲ႔ ေရႊျပည္စိုး သူ႔ထက္က ဲ ဒီထက္ ပိုဆိုးတဲ့ 
အခက္အခဲၾကားေတြ ထဲကေန လုပ္ခ့ဲ ရတာပါ။ “မရိွလုိ႔ မလွဴ။ မလွဴလုိ႔ မရိွ” စကားကို 
ေထာက္ခံရင္း လုပ္ခ့ဲ တာေတြ ပါ။ ဒီေန႔ Joy  ျဖစ္ေနတဲ့ က်ေနာ္ဟာ ဘာမွမဟုတ္ပဲ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ သက္သက္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ဆုိတာ ၀န္ခံျခင္း 
တစ္ခုပဲ ရိွပါတယ္။ ဘုရား သခင္ သနားျခင္း ဂ႐ုဏာသက္သက္ပါပဲ။ ေက်းဇူးေတာ္ပဲ 
ခ်ီးမြမ္းဖုိ႔ရိွပါတယ္။ က်ေနာ္ ဘုရား အတြက္ ဘာမွ ေက်နပ္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့လုိ႔ 
က်ေနာ့္ကိုယ္ က်ေနာ္ပဲ ဆက္ကပ္ ဖို႔ပဲ ရိွပါေတာ့တယ္။ 
 “ကိုယ္ေတာ္ အလုိေတာ္ရိွရာပဲ ျပဳမႈေတာ္မူပါ” လို႔ပဲ က်ေနာ္မွာ ဆက္ 
ကပ္စရာ က်န္ပါေတာ့တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခံစားရလို႔ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ 
အလိုေတာ္ပဲ ၀န္ခံျခင္းနဲ႔ ထာ၀ရဘုရား ေက်နပ္ေအာင္ ဆက္ကပ္ဖုိ႔ပဲ ရိွပါေတာ့တယ္။ 
က်ေနာ္ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ရွာေဖြခဲ့ပါတယ္။ ငရဲကေန လြတ္ရင္ေတာင္ အုိးႏွဳတ္ခမ္းမွာ 
ေလွ်ာက္ ေနလ်က္ပါပဲ။ က်ေနာ့္ ကုသုိလ္ အဟုန္ကုန္သြားရင္ Auto ပဲတန္းေနတာ 
ငရဲ ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ ငရဲကေန က်ေနာ္ လြတ္ခ့ဲပါၿပီ။ ဘယ္သူေၾကာင့္လဲ က်ေနာ္ 
စိတ္ပ်က္ခ့ဲတဲ့ က်ေနာ္ အျမင္လြဲခဲ့တဲ့ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ လက္၀ါးကပ္တုိင္မွာ 
အေသခံ ခ့ဲျခင္းကပဲ လြတ္ခြင့္ေပးလုိက္တာပါ။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ယုံၾကည္ျခင္း 
အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း ရရိွခ့ဲျခင္းပါ။ တစ္ခု ထူးျခားတာက 1995 မွာပဲ က်ေနာ္တုိ႔ 
အတန္းထဲက ေက်ာင္းသူ ေလးတစ္ဦးရဲ႕ ဖခင္ဆုံးသြားေတာ့ အတန္းေဖာ္ျခင္း 
အားေပးဖုိ႔ တစ္ခန္းလံုး ဆရာ/ မေတြနဲ႔ အတူ သူတို႔အိမ္ စ်ာပနကုိ သြားၾကပါတယ္။ 
သူတို႔အိမ္ ေရာက္သြားေတာ့ အသုဘ ရိွတဲ့အိမ္လုိ႔ မထင္ရေလာက္ေအာင္ လူေတြက 
တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ ေနၾကပါ တယ္။ ဓာတ္စက္(ေအာ္လန္)လည္း မဖြင့္ဘူး၊ ၿပီးေတာ့ 
ငုိရီေနတဲ့ အသံလည္း မၾကား ရဘူး။ စိတ္ထဲမွာေတာ့ တစ္မ်ဳိးပဲ၊ ဒီအိမ္က ဘာအိမ္ 
မုိ႔လို႔လဲေပါ့။ ေနာက္မွ ဒီ သူငယ္ခ်င္းက ခရစ္ယာန္ဆုိတာ သိခ့ဲရတယ္။ ခရစ္ယာန္ 
ဆုိတာကုိ ခုမွ ေတြ႔ဖူးေတာ့ တယ္။ ခရစ္ယာန္ဆုိတာ ငါတုိ႔လိုပဲ လူတစ္မ်ဳိးခြဲၿပီး 
ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာတရား တစ္ခု ပါလားလို႔ပဲ စသိခ့ဲပါတယ္။ က်ေနာ့္ရဲ႕ အသက္တာ 
အစက မယံုၾကည္သူ မ်ဳိး႐ုိး ဆိုေတာ့ ေကာင္းတာ လုပ္ရင္ ေကာင္းတာရမယ္။ 
မေကာင္းတာလုပ္ရင္ မေကာင္းတာ ျဖစ္မယ္။ ကုသိုလ္ မ်ားမ်ား လုပ္ရင္ ငရဲက 
လြတ္မယ္လုိ႔ သိထားတာကိုး။ ငယ္ကထဲက မိဘဘုိးစဥ္ ေဘာင္ဆက္က သင္ထား 
တာက ငယ္စဥ္အခါ ပညာရွာ၊ အလတ္ပုိင္းမွာ စီးပြားရွာ။ အသက္ႀကီးပိုင္း ေရာက္မွ 
တရားရွာ တဲ့။ ခရစ္ေတာ္မွာက်ေတာ့ ငယ္စဥ္ကထဲက ဘုရားနဲ႔ သြားဖုိ႔ သြန္သင္ အပ္ႏံွ 
တယ္။ ပညာရွာခ်ိန္၊ စီးပြားရွာခ်ိန္နဲ႔ တရားရွာခ်ိန္လို႔ အခ်ိန္ မသတ္ မွတ္ထားပဲ 
အခ်ိန္တိုင္း ဘုရားနဲ႔အတူ သြားဖုိ႔ သြန္သင္ထားပါတယ္။ ဒါက က်ေနာ့္ရဲ႕ အသက္တာ 
မွာ အရင္က မတူတဲ့ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းတစ္ခုပါပဲ။ ခရစ္ေတာ္ကုိ ဘာေၾကာင့္ ျမည္းစမ္း 
ၾကည့္ရတာလဲဆုိေတာ့ ကိုယ္လိုခ်င္တာ ကုိယ္ရဖုိ႔အတြက္ ခရစ္ေတာ္ကို အက်ပ္ကိုင္ 
ၿပီး တကယ္ေရာ ဟုတ္ရဲ႕လားဆုိတာ သက္ေသျပတာ ျမင္ခ်င္လို႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ 
က်မ္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သင္တုိ႔သည္ ပူခ်င္ပူ၊ ေအးခ်င္ေအး ေႏြးေန႐ုံရင္ေထြး 
ထုတ္ခံရမယ္လုိ႔ ပါပါတယ္။ ဒီေန႔မိတ္ေဆြ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ အတူသြားေနျခင္း မွာ အပူနဲ႔ 
လား၊ အေအးနဲ႔လား။ ပူေနျခင္းနဲ႔ ဆုိရင္ေတာ့ ၀န္ေလး၍ ပင္ပန္း ေသာသူတို႔ ငါထံသို႔ 
လာၾကေလာ့။ ငါသည္သင့္ကုိ ခ်မ္းသာေပးမည္ဆုိတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ကတိေတာ္က 
မိတ္ေဆြရဲ႕ အသက္တာကို ေအးသြားေစပါလိမ့္မယ္။ လူေတြ အလုပ္လုပ္တဲ့ခါ 
ေနပူတဲ့ ေန႔ေတြဆုိ အလုပ္ မတြင္ပါဘူး။ ပူျပင္းတဲ့ ဒဏ္ေတြေၾကာင့္ ခဏခဏ နားေန 

ရလို႔ပါပဲ။ ေနေအး ၿပီး တိမ္ထူတဲ့ ေန႔ေတြဆို အလုပ္ တြင္ၿပီး အလုပ္မ်ားမ်ား 
ၿပီးပါတယ္။ မိတ္ေဆြက ခရစ္ေတာ္ကိုရၿပီးလို႔ ေအးေနတယ္ ဆုိရင္ ကိုယ္ေတာ္ 
အတြက္ အလုပ္ ပုိလုပ္ေပးပါ။ ေအးတဲ့သူေတြက ယုံၾကည္ျခင္း ျပည့္၀တဲ့ သူေတြမုိ႔ 
မေမာမပန္းပဲ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ အလုပ္ ပုိလုပ္ႏုိင္ၾကပါတယ္။ တစ္ကယ္ပဲ ေယ႐ႈ 
ဘုရားဟာ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားဆိုတာ အထက္က က်ေနာ္ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ အရာ 
ေတြထဲကေန မယုံၾကည္ဘ ဲ ျမည္းစမ္းျခင္းေတြထဲကေန ဒီေန႔ Joy ဆုိတဲ့ အသက္တာ 
သစ္မွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကယ္တင္ျခင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ ေၾကာင့္ ဒီအရာေတြအားလုံးကို 
စြန္႔လႊတ္ၿပီး ကိုယ္ေတာ့္ဆီမွာ ခုိလံႈေနျခင္း တစ္ခုနဲ႔ သက္ေသခံပါတယ္။ ဘုရားသခင္ 
က ေကာင္းျမတ္ေသာဘုရားရွင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယုံ ၾကည္ပါ။ ကိုးစားပါ။ ေစာင္မ 
ပါလိမ့္မယ္။ ဒီထက္ပုိၿပီး လုံေလာက္တဲ့ သက္ေသျပရပါအံုးမည္ ဆိုလွ်င္ ဒီေန႔ 
ဖတ္ရတဲ့ သက္ေသခံခ်က္ဟာ ဘုရားသခင္ အသက္ရွင္လို႔ မိတ္ေဆြကို ဖြင့္ျပေစျခင္း 
တစ္ခုပါပဲ၊ အရာရာ တိုင္းဟာ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္မရိွရင္ ဘာတစ္ခုမွ မျဖစ္ရ 
ပါဘူး က်ေနာ့္ ဘ၀ရဲ႕ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ အသက္တာသစ္နဲ႔ အရင္ မေျပာင္း လဲခင္ 
ဘ၀ဟာ ဆီနဲ႔ ေရလုိ မက ကြာျခားလွပါတယ္။ ရာထူးဂုဏ္ရိွန္ေတြ အထင္ကရ ေပးလွဴ 
မႈေတြနဲ႔ ရိွၿပီး ဘုရား မသိပဲ လုပ္ေနတဲ့ သူထက္။ ငပိနဲ႔ စားၿပီး တစ္က်ပ္ တစ္ျပားကို 
ဘုရားဆီမွာ တစ္ကယ္အသိနဲ႔ လွဴတဲ့သူက ကိုယ္ေရာင္ ေတာက္သလုိ ကြာျခား 
ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က လူကုိ မၾကည့္ပဲ စိတ္ကို ၾကည့္တဲ့ ဘုရားမုိ႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ 
အသက္တာမွာ ဘုရား မႀကိဳက္တဲ့အရာေတြ စိတ္ထဲမွာ မေတြးမိ မႀကံမိ ဖုိ႔ အထူး 
အေရးႀကီးပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူတဲ့ ဗိမာန္ေတာ္ က်ေနာ္တုိ႔ ဟာ 
ကုိယ္ေတာ္ အတြက္ အစဥ္ရွင္သန္ေနရပါမယ္။ 
 က်ေနာ္ မေျပာင္းလဲခင္က မတည္ၿငိမ္ပါဘူး။ စကၤာပူလာတာ ေငြအတြက္ 
အဓိက ပါပဲ။ ေငြရဖုိ႔ ကုိယ့္ကိုကုိယ္ေတာင္ မသနားပဲ အိမ္ကို ပုိက္ဆံ ပို႔တဲ့အခါ 
သူမ်ားထက္ သာဖုိ႔ ကိုယ့္အိမ္ ပိုအဆင္ေျပဖို႔ပဲ ရိွၿပီး ေလာဘကိုေတာင္ နာမည္ 
ေကာင္း တပ္ၿပီး ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကုိ ရလာတဲ့ အခါ တစ္ကယ္ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္း 
မႈကုိ ရသြားပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး ေလာဘ မရိွခ်င္ေတာ့ဘူး။ ဒုတိယ ဘုရားေပး 
သေလာက္ပဲနဲ႔ တတိယ ဘုရားေပးမွပဲ အရာရာတည္ၿမဲ စုမိမယ္ ဆုိတဲ့ စိတ္ ေျပာင္းလဲ 
သြားပါတယ္။ က်မ္းစာမွာ ေျပာထားပါတယ္။ ေငြရတတ္ေသာ သူတို႔သည္ ေကာင္း 
ကင္ ႏုိင္ငံကုိ၀င္ရခဲ၏တဲ့။ က်ေနာ္ ေငြမမက္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ေလာကီ လူသားပဲ 
ေငြမက္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို ရလာတဲ့ခါ ခရစ္ေတာ္ စကားကို နားေထာင္ ရပါတယ္။ 
ေရွးဦးစြာ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ ရွာေလာ့။ ေနာက္မွ လုိေသာအရာ မ်ားကုိ 
ထပ္၍ေပးမည္လို႔ ဂတိေတာ္ရိွထားလို႔ပါပဲ။ လုိအပ္တာေတြကလည္း ကိုယ္ပုိင္ အျဖစ္နဲ႔ 
မလုိခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ အဓိက က်ေနာ္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းတာကေတာ့ အျပစ္သား 
လူဇာတိ အျဖစ္နဲ႔ အသက္ရွင္ေနရေပမ့ဲလည္း။ က်ေနာ္ ဘယ္ေတာ့မွ ငရဲ မေရာက္ 
ေတာ့ပါဘူး။ လူ႔ဇာတိနဲ႔မုိ႔ ဆင္းရဲျခင္းမ်ဳိးစုံ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ခက္ခဲျခင္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခု 
ရိွပါေစအံုး စိတ္မပ်က္ေတာ့ပါဘူး ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆိုေတာ့ ထာ၀ရငရဲ ကေန လြတ္ 
ေျမာက္ လာ ရလုိ႔ပါပဲ။ ဒီေလာကရဲ႕ ဒုကၡ အခက္အခဲဟာ စာမဖြ႔ဲေလာက္ေတာ့ပါဘူး။ 
စာမဖြ႔ဲ ေလာက္ေတာ့လို႔ ကိုယ့္ကုိကုိယ္ အထင္ႀကီးသြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ္ 
မတတ္ႏုိင္ တာကို ဘုရားက လုပ္ေပးသြားလုိ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ လုပ္ႏုိင္တာေတြ 
ကိုလည္း ဘုရားက လုပ္ေပးအံုးမွာဆိုတာ ယုံၾကည္ကုိးစားထားလုိ႔ပါပဲ။ 
 သင္၏ ယုံၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ သင္၏ မိသားစုလည္း ကယ္တင္ျခင္းဆု 
ရမည္ ဆုိတာကုိ က်မ္းစာမွာ အတိအက် ေဖာ္ျပထားလုိ႔ က်ေနာ့္ လုပ္စရာ က ဘုရား 
ရွင္ ထံမွာ ဆုေတာင္းျခင္းတစ္ခုပဲ ရိွပါေတာ့တယ္။ ယံုၾကည္သူ အေပါင္းဟာ က်မ္းစာ 
ကို ေန႔ညမျပတ္ ဆင္ျခင္ရြတ္ဖတ္ေနရပါမယ္လို႔ လည္း ထပ္ၿပီး ေဖာ္ျပထားပါ ေသး 
တယ္။ က်မ္းစာဖတ္မွလည္း ပိုဆုေတာင္း ျဖစ္ပါမယ္။ဘယ္အရာပဲ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ခ်င္ 
လုပ္ခ်င္လုပ္ခ်င္ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ မရိွရင္ ဘာမွ မျဖစ္ဘူးဆိုတာ အထက္မွာ 
သက္ေသခံခ့ဲပါတယ္။ ျဖစ္ခ်င္တာ လုပ္ခ်င္တာေတြအတြက္ လက္ေတြ႔ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ကိုယ္ေတာ္ ေယ႐ႈဘုရားရဲ႕ နာမေတာ္ တစ္ခုနဲ႔ပဲ တိုင္တည္ ဆုေတာင္း 
လုိ႔ရပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ ေယ႐ႈ ဘုရား သခင္ဟာ ထာ၀ရဘုရား၏ တစ္ပါးတည္းေသာ 
သားေတာ္ ဆိုတာကို အဓိက ယုံၾကည္ရမ့ဲ အခ်က္ပါပဲ။ ဘာကိုယုံၾကည္တာလဲ ဆိုတာ 
သိမွ ယုံၾကည္တဲ့ အတိုင္းျဖစ္ပါမယ္။ ယံုၾကည္ျခင္းက တကယ္ကုိ ေျပာရခက္ပါတယ္။ 
ေသးေသးေလးလုိ႔ လည္း ေျပာလို႔ ရသလုိ အႀကီးႀကီးလုိ႔လည္း ဆုိလုိ႔ရပါတယ္။ 
သင္တုိ႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းဟာ မုန္ၫွင္း ေစ့ေလာက္ပဲရိွပါေစအံုး။ ဤေတာင္ကုိ ေရြ႕၍ 
ပင္လယ္သုိ႔ က်ေလာ့ ဟု ဆုိလွ်င္ ဆိုသည့္အတိုင္း ျဖစ္မည္လို႔ ေယ႐ႈသခင္ ကုိယ္တုိင္ 
ေဟာ ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတာ္ ပါပဲ။ ထာ၀ရဘုရားသခင္ ဖြင့္ျပမွပဲ ေယ႐ႈသခင္ကုိ 
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လက္ခံ ယုံၾကည္ႏုိင္ပါမယ္။ ေယ႐ႈ သခင္ကို ယံုၾကည္မွပဲ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ သားအရာ 
ကို ရပါမယ္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကလည္း နာခံရပါမယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ 
သုံးပါးတစ္ဆူဘုရားကုိ သာ၍ တုိး၍ ဆက္ကပ္ ႏုိင္ပါမယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ တကယ့္ 
ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ပါပဲ။ က်ေနာ့္တို႔ ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ (ခရီးထြက္ညီအစ္ကုိ) 
စကၤာပူလာတာ က်ေနာ့္ ညီကေတာ့ စာတီဖီကိတ္ သုံးေလးခု လက္ေတာ့ပ္ေတြ 
ဟန္းဆက္ အလန္းေတြနဲ႔ ပုိင္ ဆိုင္ ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ကေတာ့ ေယ႐ႈဘုရား 
ခ်ီးႁမွင့္တဲ့ ဗတၱိဇံ စာတီဖီ ကိတ္တစ္ခုနဲ႔ ေအးခ်မ္းပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ လက္မွတ္ေတြနဲ႔ 
အလုပ္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ စိတ္ဗ်ာ မ်ားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ကေတာ့ ဘုရား 
ေက်ာင္းထဲမွာ ေအးခ်မ္းေနပါ တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ပါပဲ။ အခုမွ 
ပဲ က်ေနာ္ဟာ ဇာတ္စင္ေပၚက ဆင္းၿပီး ပြဲၾကည့္ပရိတ္သတ္ ျဖစ္ရ ပါေတာ့တယ္။ 
ပြဲၾကည့္ ပရိသတ္ဆိုတာ အျပင္မွာ အမွန္တကယ္ ဘ၀ကို လက္ေတြ႔ က်က် 
ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ သူေတြပါ။ ဇာတ္စင္ေပၚက လူေတြကေတာ့ ဇာတ္ဆရာရဲ႕ အလိုက် 
ငုိလုိက္ၾက၊ ရီလိုက္ၾကနဲပ ဟန္ေရးေတြ ျပတုန္း ျဗဳန္းဆို မုိးရြာ ေလျပင္း က်လာရင္ 
ဘယ္ေနရာေျပး၊ ဘယ္ေနရာ နားခိုၾကမလ ဲသူတုိ႔ရဲ႕ ေနရာက ဇာတ္စင္ပဲ ရိွတယ္ေလ။ 
ဇာတ္သမားဆုိတာ အိမ္လို အတည္တက် လုပ္ၿပီး ေနလို႔မရပါဘူး။ ပြဲၾကည့္ 
ပရိတ္သတ္ဆုိတာကလည္း ဇာတ္စင္နဲ႔ နီးနီးမွာ အိမ္ရိွရင္ အိမ္မွာ ျမန္ျမန္ 
၀င္ခုိလံႈရပါတယ္။ အဓိက ဇာတ္စင္နဲ႔ အိမ္နဲ႔ အလွမ္းမကြာပဲ ထိုက္သင့္သေလာက္ 
ေလာကီ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းမွာ တင္းတိမ္ႏုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဇာတ္ပြေဲတြ ကိုမွ 
တမ္းတမ္းတတမက္ၿပီး အုိးပစ္ အိမ္ပစ္လာၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္ ေတြကေ တာ့ 
ဇာတ္သဘင္ သားေတြလို ဗ်ာဒိတ္က်မ္းလာရင္ စစ္ေဆးျခင္း ခံရပါလိမ့္ မယ္။ 
ဒီေနရာမွာ အိမ္ ဆုိတာကေတာ့ ေယ႐ႈဘုရားကုိ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇာတ္စင္ 
ကေလာ့ စာတန္မာန္နတ္ရဲ႕ ျဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္ျခင္းပါပဲ။ မိတ္ေဆြရဲ႕ အသက္ 
တာမွာ ထာ၀ရဘုရားရွင္ထံဆီမွ ၿငိမ္သက္ျခင္းနဲ႔ ယွဥ္ေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ကို ေန႔ 
ရက္ အစဥ္အတုိင္း ခံစားရရိွပါေစေသာ္၀္… ဖတ္႐ႈသူ အေယာက္စီတိုင္းကို ဘုရား ရွင္ 
သာ၍ ေကာင္းခ်ီး ေပးပါေစ… အာမင္။   ။ Jun Joy (Thomson) 

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

အလုပ္ဟာ ဘ၀တစ္ခုလုံးလား  Mary (ဖ်ာပုံ) 
 စာေရးသူသည္ စာေရးသူသာ ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးဆရာမ မဟုတ္ပါ။ မိမိ၏ 
ဘ၀ႏွင့္ အလုပ္၏ အႏိွမ့္အျမင့္ အစုန္အဆန္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ခံစား 
ရခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေလာကမွ ရရိွေသာ အသိ ပညာ ဗဟုသုတ မ်ားျဖင့္ မိမိ၏ 
ဘ၀ႏွင့္အလုပ္ကို သ႐ုပ္ေဖၚျပၿပီး စာဖတ္ သူမ်ားလည္း အလုပ္နဲ႔ ဘ၀ကုိ ျပန္လည္ 
သုံးသပ္ခံစားသိရိွေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဗန္းစကား မ်ားၿပီး က်မ္းစကား နည္းေသာ္ 
လည္း အသိဥာဏ္ ပညာသည္ မိမိဘ၀အသက္တာမွာ အဓိက က်ေၾကာင္း ပဏာမ 
ေျပာလိုပါသည္။ တဆက္တည္းမွာပဲ စာဖတ္သူမ်ားကို အလုပ္မွာ စိတ္ ခ်မ္းသာၿပီး 
စိတ္က်မ္းမာေစဘုိ႔ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။ ၂၀၁၀- ခုႏွစ္ အကုန္ပုိင္းေလာက္မွာ စာေရး 
သူ လက္ရိွအလုပ္မွာအ ထက္ပါ ေမးခြန္းေလးကုိ ကိုယ့္ကုိကိုယ္ စိတ္မခ်မ္းသာစရာ 
စိတ္ မက်န္းမာ စရာ အေမးမ်ဳိး ေမးေနမိသလို ပတ္၀န္းက်င္ လက္တေလာမွ မိတ္ေဆြ 
မ်ား၏ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿငီးညဴသံ၊ သတင္းစာႏွင့္ TV သတင္းမ်ားမွ အလုပ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ မခ်မ္းသာ ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ စိတ္မက်န္းမာ ႏုိင္ၾကေတာ့ဘ ဲ ႐ူးသြပ္ 
သြားေသာသူမ်ား၊ မိမိဘ၀ကို အဆုံး စီရင္သြားၾကေသာ သူမ်ား သတင္းကို စာဖတ္သူ 
မ်ား ကမၻာတ၀ွမ္း မွာ ၾကားသိၾကရပါလိမ့္မယ္။ ခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြ ယေန႔ “က်န္းမာ 
ေနတုန္းမွာ က်န္းမာ ေရးကုိ ဂ႐ုစိုက္တဲ့သူဟာ ဥာဏ္ရိွတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္” အဲဒီလုိပဲ 
စိတ္ခ်မ္းသာေနတုန္းမွာ စိတ္ က်န္းမာေနတုန္းမွာ စိတ္ခ်မ္းသာဘို႔ စိတ္ရႊင္လန္းဘုိ႔၊ 
စိတ္က်န္း မာဘုိ႔ကို လုပ္ ေနတဲ့သူဟာ ဥာဏ္ရိွတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ အခက္အခဲေတြကို 
တကယ္ ေျဖရွင္းႏုိင္တာ အသိဥာဏ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သတိရိွမွလည္း ဥာဏ္ရိွမယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ သတိနဲ႔ ေနတဲ့ အေလ့ အက်င့္ကို ေလ့က်င့္ရင္းနဲ႔ ဥာဏ္ပါပါ ႏွင့္အလုပ္ကုိ 
ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ သူမ်ား ျဖစ္ဘုိ႔ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔။ (သုတံၱ႔ ၁း၇) “ထာ၀ရဘုရားကို ေၾကာက္ 
ရြံ႕ေသာ သေဘာ သည္ ပညာ၏ အခ်ဳပ္အျခာ ျဖစ္၏” သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ 
၏ ၀ိညဥ္တာ္ႏွင့္ မႈတ္သြင္းထား ေသာေရွာလမုန္ စီရင္ေသာ သုတံၱ႔စကားမ်ား အားျဖင့္ 
ဥာဏ္ ပညာ ရယူႏုိင္ပါသည္။ စာေရးသူဟာ သူငယ္တန္းမွ စတုတၳတန္းအထိ အိမ္မႈ႔ 
ကိစၥေလး ၀ုိင္းကူ တတ္ မိဘထံ မွ မုန္႔ဘုိးရေသာ အသိမွတဆင့္ ပဥၥမတန္းေရာက္ 
ေတာ့ ၿခံထြက္ သီးႏံွ မ်ား ခူးေရာင္းၿပီး ကိုယ္ပုိင္ ပုိက္ဆံဆိုတာ ကိုယ္တုိင္ ရွာရမွန္း 
သိလာပါတယ္။ ထိုစဥ္က အသက္အရြယ္ ႏွင့္ အလိုက္ မိမိလုပ္ခ့ဲေသာ အလုပ္ေလး 
မေမ့ရပါ။ ညေန ေက်ာင္း ဆင္း ေသာၾကာေန႔ ညေနက ကိုယ့္အတြက္ အလုပ္ႀကီး 

အကုိင္ႀကီးပါ။ ခရာဆူး မေၾကာက္၊ ေမွ်ာ့ မေၾကာက္ဘ ဲ ၿခံေျမာင္းထဲမွာ ကန္စြန္း 
ရြက္မ်ား တစ္ေပြ႔တစ္ပိုက္ ရေအာင္ခူးၿပီး အစည္းေတြ စည္း။ သက္တူ ရြယ္တူ သူငယ္ 
ခ်င္းမ်ား မည္သူမွ ဒီလို မလုပ္ၾကပါလားလုိ႔ ခံစား ေတြးေတာ မိခ့ဲပါတယ္။ ဘာလုိ႔လ ဲ
ဆိုေတာ့ စေနေန႔ မနက္ ေစာေစာ အေရာင္း ထြက္ဘို႔ အခ်ိန္မီွ ျခင္ကုိက္တာကုိ 
ဘယ္ျပန္ညာျပန္ ႐ုိက္ပုတ္ရင္း လုပ္ေနရတဲ့ အခ်ိန္ ေပါ့။ ဒီလိုနဲ႔ ဆ႒မတန္းအထိ 
တစ္ပတ္ မပ်က္ ႀကိဳးစားရင္း ကုိယ္လုပ္မွ ကိုယ္ ရမည္ ဆုိေသာ အသိႏွင့္ လုပ္ျခင္းပါ။ 
မိဘမ်ားက ခုိင္းေသာ ေၾကာင့္လုပ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ အထက္တန္း ေရာက္ေတာ့ ၿမိဳ႕ကို 
ေက်ာင္းေျပာင္း။ အဲဒီ အလုပ္ လုပ္ခ်င္လို႔ ေတာင္ မလုပ္ရေတာ့ ပါ။ အလုပ္ဟာ 
လူ႔ဘ၀ မွာ အင္မတန္ အေရးပါတဲ့ အဓိက က်တဲ့ အရာ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ 
လုပ္တဲ့ အလုပ္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ ငါဘယ္လုိ လူဆုိတဲ့ ခံစားခ်က္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္လာတယ္။ ငါဟာ တန္ဘိုးရိွတဲ့ လူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ဘုိ႔ဆိုရင္ 
အနည္း ဆုံး အဓိက က်တ့ဲ အရာဌာနတစ္ခုမွာ တကယ္ ထူးခၽြန္တဲ့ သူျဖစ္ရမယ္။ 
ဒီအခ်က္ က ကိုယ့္ကုိကုိယ္ ကိုယ္လုပ္တဲ့ အလုပ္နဲ႔ တိုင္းတာ ၿပီး တန္ဘိုးျဖတ္တ့ဲ 
သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ - ငါက ေက်ာင္းဆရာ ဆုိတဲ့ ကိုယ့္ကုိကုိယ္ သတ္မွတ္ 
ခ်က္၊ ငါက ဆရာ၀န္ဆိုတဲ့၊ ငါဘယ္သူဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ သတ္မွတ္ခ်က္၊ ငါက လယ္သမား 
ဆုိတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြဟာ အလုပ္ေပၚမွာမီွၿပီး သတ္မွတ္ထားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ 
သတ္မွတ္ခ်က္ ဆုိေပမယ့္ အားႀကီးတဲ့ ၀ါသနာနဲ႔ ခံစားမႈ႔လည္း ပါႏုိင္ပါတယ္။ ဂုဏ္ယူ 
စရာပါဘဲ။ မိမိလုပ္တဲ့အလုပ္အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး လူ႔ရဲ႕ စိတ္ေန သေဘာထားနဲ႔ 
စ႐ုိက္လည္း ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းဆရာ လုပ္ တဲ့သူ တစ္ေယာက္ကုိေတြ႔ရင္ 
ခဏေလာက္ စကားေျပာၾကည့္လိုက္ရင္ပဲ သူဟာ ေက်ာင္းဆရာ ျဖစ္ရမယ္လုိ႔ 
မေျပာဘဲနဲ႔ သိႏုိင္ပါတယ္။ စာေရးသူ ဆုိရင္ လူ တစ္ေယာက္ကို ေတြ႔လိုက္တာနဲ႔ 
က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ဘုိ႔ သတိ ေပးတတ္တာ ၀ါသနာ ပါ။ အလုပ္ မရိွရင္ ဘ၀မရိွသလုိ 
ခံစားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ကုိယ္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို 
စိတ္ပါ လက္ပါ လုပ္ေနတာပါ။ လူ မခ်မ္းသာေသာ္လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ေက်နပ္ 
ပါသည္။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ႔ ရရိွပါသည္။ အကယ္၍သာ သူမ်ားထက္ သာခ်င္တဲ့ စိတ္ႀကီး 
ၿပီး ကိုယ္မကၽြမ္းက်င္ ေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ခ့ဲပါလွ်င္ စိတ္ မေအးခ်မ္းစရာပါ။ သူမ်ား 
အထင္ႀကီးေအာင္ လုပ္ျပ ေနရရင္ သေဘာထားမွားေနလို႔ အထင္ မႀကီးႀကီးေအာင္ 
လုပ္၊ ဟန္နဲ႔ လုပ္ေနရ မယ္။ အထင္မႀကီးေတာ့ စိတ္ဓာတ္က်မယ္။ အလုပ္ ဆုိတာ 
လူျမင္ႏုိင္ တာရိွသလုိ ဘယ္သူမွမသိဘ ဲကုိယ္သာသိတဲ့ အလုပ္ လည္းရိွပါတယ္။ လူ 
သိႏုိင္တဲ့ အလုပ္ မ်ဳိးကုိသာ တန္ဘိုးထားရင္ လူမသိႏုိင္ ေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ကုိ 
ကိုယ္ အသုံး မ၀င္ေတာ့တ့ဲသူလုိ႔ခံစားရလိမ့္မယ္ စိတ္ဓါတ္က်သြားမယ္။ “အလုပ္ ဟာ 
ဘ၀ မွာ အင္မတန္ အေရးႀကီးေပမယ့္ အလုပ္တစ္ခုထဲနဲ႔ လူတစ္ ေယာက္ ကို တန္ဘုိး 
ျဖတ္လုိ႔ မရပါဘူး” အလုပ္ရဲ႕ ႀကီးပြားတုိးတက္မႈ႔ တစ္ခုထဲနဲ႔ ကိုယ့္ ကုိ ကုိယ္ တန္ဘိုး 
ျဖတ္တ့ဲ သူဟာ အလုပ္အဆင္ေျပလို႔ တုိးတက္ေနရင္ ေပ်ာ္တယ္။ အလုပ္ကိုပုိၿပီး 
လုပ္တယ္။ လုပ္ငန္း တိုးခ ဲ်႕တယ္။ မိုးလင္းကေန မိုးခ်ဳပ္ထိ အလုပ္ပဲ လုပ္ေနတယ္။ 
ဘာသာေရး ၀ိညာဥ္ေရး၊ မိသားစုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လူမွဳဆက္ဆံေရး၊ သားသမီးနဲ႔ 
ဆက္ဆံေရး၊ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြနဲ႔ အခ်ိန္မေပးႏုိင္ေတာ့လို႔ အဲဒီ ဆက္ဆံေရးေတြ 
တျဖည္းျဖည္း ရင္းႏီွးမႈ႔ မရိွ ေတာ့ဘူး။ အလုပ္ကို စြဲလုပ္တယ္။ အလုပ္မွာ တိုးတက္မႈ႔ 
ရိွေနမွ ေနတတ္ တယ္။ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တာကို ဂုဏ္ယူေနတတ္တယ္။ 
 အဲဒီလုိလူဟာ အလုပ္မွာ အဆင္မေျပဘူး။ မတိုးတက္ဘူး။ ဆုတ္ 
ယုတ္ေနတယ္ ဆုိရင္ သူ႔တန္ဘိုး က်သလုိ သူ႔ဂုဏ္က်သလုိ ခံစားရတယ္။ အလုပ္ 
လုပ္လုိ႔ မရလို႔ နားရတဲ့အခါ ကုိယ့္ကိုကုိယ္ တန္ဘုိး မရိွသလုိ ခံစား ရၿပီး ဘာလုပ္ 
ရမွန္း မသိေတာ့ဘူး။ အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္ လုပ္ေနမွ ေနတတ္တဲ့ သူဟာ အခ်ိန္ 
တစ္၀က္ လုပ္ရရင္ ပ်င္းေနေတာ့တယ္။ မေက်နပ္ေတာ့ဘူး။ ပင္စင္ယူရလို႔ျဖစ္ေစ၊ 
က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရး က်လို႔ လုပ္ငန္းကုိ ပိတ္လိုက္ရလို႔ျဖစ္ေစ၊ 
အရင္ ကေလာက္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ အလုပ္ေတြကို မ်ားမ်ား မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ရင္ 
ကိုယ့္ကိုကုိယ္ တန္ဘိုး မရိွေတာ့ဘူးလို႔ ေတြးၿပီးစိတ္ဓာတ္က်မယ္။ အားငယ္မယ္။ 
ဥပမာ- အလုပ္လုပ္တဲ့ အင္ဂ်င္စက္ႀကီး ႏွစ္ၾကာလုိ႔ ပ်က္သြားတဲ့အခါ အသုံးမ၀င္ေတာ့ 
သလုိေပါ့။ ခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြ အဲဒီလုိအျပင္ အလုပ္ကုိ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့တဲ့အခါ 
ေသခ်င္ေလာက္ေအာင္ ခံစားရတဲ့သူမ်ဳိး ျဖစ္ခ်င္သလား။ စဥ္းစားပါ။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ 
ထားပါ။ အျပင္ အလုပ္ေတြဟာ တစ္ေန႔မဟုတ္ တစ္ေန႔ေတာ့ ရပ္ဆုိင္းသြားရမွာပါ။ 
 ဒါေၾကာင့္ အသက္ရွင္ခုိက္ ၀ိညာဥ္ေရး အလုပ္ကို လုပ္ဘုိ႔လုိပါတယ္။ 
မိသားစုနဲ႔ အၿမဲတန္း ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ရင္းရင္းႏီွးႏီွးေနဘို႔လိုတယ္။ မိတ္ေဆြ ေကာင္း 
ေတြနဲ႔ ဂုဏ္ေတြ အဆင့္အတန္းေတြမပါတဲ့ ပြင့္လင္းတဲ့ ဆက္ဆံ ေရး ရိွေအာင္ ျပဳစုဘို႔ 
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ocifhpum;  5 -115

လုိပါတယ္။ ေငြမရေပမယ့္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈရႏုိင္တဲ့ အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္အလုပ္ေတြ 
၀ါသနာပါတဲ့ အလုပ္ေတြ ပန္းပင္သစ္ပင္ စိုက္တာမ်ဳိးလုပ္သင့္တယ္။ အဓိက အေရး 
ႀကီး တာကေတာ့ ကိုယ္နဲ႔မကြာ သယ္သြားႏုိင္တဲ့ ေရာက္ေလရာမွာ အခ်ိန္အခါ အ 
သက္ အရြယ္မေရြး လုပ္ ႏုိင္တဲ့အလုပ္ပါပဲ။ အဲဒီအလုပ္ကေတာ့ မိမိအသက္တာရဲ႕ 
ေနာက္ဆုံးေန႔၊ ေနာက္ဆုံးနာရီ ထိေအာင္ လုပ္ႏုိင္ဘုိ႔ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။ 
ေလာကီ ေအာင္ျမင္မႈဟာ စိတ္ခ်မ္းသာမႈရဘုိ႔ အာမခံခ်က္မေပးပါဘူး။ စီးပြားေရး 
ေအာင္ျမင္တာနဲ႔ စိတ္ခ်မ္းသာဘို႔ မေသခ်ာဘူး။ ရာထူးတိုးတာနဲ႔ စိတ္ခ်မ္း သာမႈရဘုိ႔ 
မေသခ်ာဘူး။ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ႀကီးေတြျဖစ္ၿပီး၊ ရာထူးႀကီးတဲ့ သူေတြျဖစ္ၿပီး၊ စိတ္ဆင္းရဲ 
ေနၾကရတဲ့ သူေတြမ်ားပါတယ္။ စီးပြားေရး မတိုးတက္ခင္၊ ရာထူး မႀကီးခင္က 
စိတ္ခ်မ္းသာ စြာေနႏုိင္တဲ့ တစ္ခ်ဳိ႕သူေတြဟာ စီးပြားေရးတုိးတက္လာမွ ရာထူးႀကီး 
လာမွ က်န္းမာေရး မေကာင္းလုိ႔ တာ၀န္ေတြ အလုပ္ေတြ ဖိစီးလို႔ စိတ္ဆင္းရဲၿပီး၊ 
စိတ္ဓါတ္ က်ေနတာေတြ႔ရတယ္ အလုပ္လုပ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္တစ္ခုထဲနဲ႔ ကိုယ့္ကို 
ကုိယ္ တန္ဘိုး မျဖတ္ ပါန႔ဲ။ 
 အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ႏုိင္တဲ့သူ၊ တီထြင္ၿပီးလုပ္ႏုိင္တဲ့သူ၊ အရည္ 
အခ်င္း ရိွလို႔ အလုပ္ေကာင္းေနတဲ့ သူနဲ႔ယွဥ္ရင္ ကိုယ္က အရည္ အခ်င္းမရိွလို႔ 
အေသးစား အလုပ္ေလးမွာဘ ဲ လုပ္ေနရေသာ္လ ဲ အားမငယ္ပါန႔ဲ။ ၾကားဖူးတဲ့ ဥပမာ 
ေလးတစ္ခု ေရးျပခ်င္တယ္။ ေတာထမွဲာရိွတဲ့ သစ္ပင္ေတြ အမ်ားႀကီးထဲမွာ တခ်ဳိ႕ 
နံ႔သာပင္လို အပင္မ်ဳိးက ေမႊးတယ္။ ေဆးဖက္၀င္တယ္။ လိမ္းလို႔ရတယ္။ ေသာက္လို႔ 
ရတယ္။ အခ်ဳိ႕အပင္ေတြက အႏွစ္သိပ္ေကာင္းတယ္။ ပရိေဘာဂလုပ္လို႔ ေကာင္း 
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြက အဲဒီအပင္ေတြကို အဖုိးတန္အပင္ေတြဆိုၿပီး ခုတ္ယူၾက 
တယ္။ အသီး၊ အရြက္၊ အပြင့္ေတြကို သံုးလုိ႔ရတဲ့ အပင္ေတြကုိ လူေတြက တန္ဘိုး 
ထားၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျခားသစ္ပင္တပင္ကေတာ့ အႏွစ္လည္း မေကာင္းဘူး၊ 
အိမ္ ေဆာက္လို႔လည္း မေကာင္းဘူး၊ ပရိေဘာဂလုပ္လုိ႔လ ဲ မေကာင္းဘူး။ ေဆးဖက္ 
လည္း မ၀င္ဘူး။ အရြက္အသီးအပြင့္ေတြလည္း အသုံးမ၀င္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြက 
အဲဒီ အပင္ႀကီးကို ဘာမွ အသုံးမ၀င္တဲ့အပင္ႀကီးလို႔ နာမည္ေပးထား ၾကတယ္။ ဒါေပ 
မယ့္ ေတာထဲခရီးသြားတဲ့ သူေတြ ေနပူထဲမွာ နားခ်င္ရင္ အဲဒီအ ပင္ႀကီး ေအာက္၀င္ 
နားၾကတယ္။ အရိပ္ သိပ္ေကာင္းတယ္။ အပင္ေအာက္ မွာ နားရင္းနဲ႕ အခ်ဳိ႕သူေတြက 
ဒီအပင္ႀကီးဟာ အႏွစ္လည္း သံုးမရ၊ အသီး အရြက္ အပြင့္ ေတြလည္း သံုးမရတဲ့ 
ဘာမွ အသုံးမ၀င္တဲ့ အပင္ႀကီးလုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ ယူသြားလုိ႔မရ၊ ေရာင္းလို႔ မရတဲ့ 
အရိပ္ရဲ႕တန္ဘုိးကို သိတဲ့သူ အင္မတန္နဲတယ္။ ဆုိလိုခ်င္တာက အရာရာတုိင္းဟာ 
သူ႔ေနရာနဲ႔သူ အသုံး၀င္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕အရာေတြဟာ ျမင္ရၾကားရ တာနဲ႔ကို အသုံး 
၀င္ေနတယ္။ အက်ဳိးမ်ားေနတယ္။ အသုံး၀င္တပင္ဆုိတာကို စဥ္းစား ၾကည့္ရင္ ႐ုပ္ 
ပိုင္းကုိ ေျပာၾကတာမ်ားတယ္။ စိတ္ေအးခ်မ္းေအာင္ ေနတဲ့သူ ေမတၱာ ဂ႐ုဏာ 
ႀကီးတဲ့သူဟာလည္း ေလာကႀကီးကို အမ်ားႀကီးအက်ဳိးျပဳပါတယ္။ အသုံးမ၀င္ တဲ့ 
သစ္ပင္ႀကီးနဲ႔တူတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ ဒီအပင္ႀကီးေအာက္မွာ နားခုိေနၿပီး ဒီ 
အပင္ႀကီး အသုံးမ၀င္ေၾကာင္း ေျပာေနၾကတဲ့ သူေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ကိုယ့္ အနားကို ေရာက္လာတဲ့သူေတြကုိ ဘာမွမေပးႏုိင္ရင္ေတာင္ စိတ္ေအးခ်မ္း 
ေစမယ့္ စကားမ်ဳိး ေျပာႏုိင္ရင္ အရိပ္ေကာင္းတဲ့ အပင္ႀကီးလိုပဲ ေက်းဇူးမ်ားပါတယ္။ 
 ေလာကႀကီး တိုးတက္လာတာ၊ တီထြင္ႀကံဆၿပီး လုပ္ေနတဲ့သူေတြရိွ ေနလို႔ 
ပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလုိ တီထြင္ႏုိင္မွ ဘ၀ဟာ အဓိပၸါယ္ရိွတယ္လို႔ ေျပာမရပါဘူး။ လုပ္႐ုိး 
လုပ္စဥ္ေတြ လုပ္ရင္း စိတ္သေဘာထား မွန္မွန္နဲ႔ ဘ၀ကို အဓိပၸါယ္ရိွရိွ ေနၾကတ့ဲ 
သူေတြ အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ ဘ၀ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဟာ ဘ၀နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထားတ့ဲ 
ကိုယ့္ရဲ႕ သေဘာထားေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ သေဘာထားမွန္ရင္ အဓိပၸါယ္ရိွပါတယ္။ 
႐ုိး႐ုိး အေတြ႔အႀကံဳေတြထဲကဘဲ အသိဥာဏ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရႏုိင္ပါတယ္။ ခႏၶာထဲမွ 
ပညာရေအာင္ ယူတတ္ရင္ ဘ၀ဟာ အဓိပၸါယ္ရိွပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ 
ေယာက္ အသိဥာဏ္ေတြ စိတ္ကူးေတြ မတူညီၾကပါဘူး။ ကုိယ့္ဘ၀မွာ အဆင္ေျပ 
ေအာင္ ေနတတ္ထိုင္တတ္ရင္ စိတ္ကူးေကာင္းတယ္လုိ႔ ဆုိရမွာပါပဲ။ “ေလာကမွာ အ 
လုပ္ေတြ အမ်ားႀကီးထဲက အဆင့္အျမင့္ဆုံး အလုပ္က သူမ်ားကုိ ပညာေပးတဲ့ အလုပ္၊ 
လူေတြရဲ႕ အသိဥာဏ္ ျမင့္မားေရး၊ စိတ္ဓါတ္ ျမင့္မားေရးကိုအေထာက္အကူေပးတဲ့ 
အလုပ္ ျဖစ္တယ္လုိ႕ တင္စားေျပာရင္ မွားသလား။ မွန္သလား။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ 
ခရစ္ေတာ္ ကုိယ္တိုင္ စတင္လမ္းျပခ့ဲ သြန္သင္ခ့ဲ တာဘဲ။ ဆရာ/ဆရာမ မ်ား ကုိလည္း 
အလုပ္ရဲ႕ အေရးပါပုံကုိ ခံစားတတ္ဘို႔ ေျပာတာ ပါ။ အျခားအလုပ္ လုပ္တဲ့သူေတြကို 
လူညံ့ ေတြလုိ႔ မဆုိလိုပါဘူး။ လူတိုင္းဟာ သူ႔ေနရာနဲ႔ သူ သူ႔အခ်ိန္နဲ႔သူ ေလာကႀကီးကို 
တနည္းနည္းနဲ႔ အက်ဳိးျပဳေနပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခႏၶာနဲ႔ ၀ိညာဥ္ ကြဲကြာသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ 

ရာထူး၊ ပစၥည္းဥစၥာ၊ ဂုဏ္ အဆင့္အတန္း ဘာတစ္ခုမွ ယူသြားလုိ႔မရပါဘူး။ ကိုယ့္ 
စိတ္ထား ကုိယ့္ပါရမီ ကုိယ့္ ဥာဏ္ပညာပဲ ကုိယ္သြားေလရာ ပါမယ္။ ေကာင္းမႈ႔ 
မေကာင္းမႈ႔ ေတြလ ဲပါမယ္။ ကုိယ့္ ကိုကုိယ္ သူမ်ားန႔ဲယွဥ္ၿပီး သူက သာတယ္။ ငါက 
သာတယ္ ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ဳိးဟာ စိတ္ ကို ပင္ပန္းေစပါတယ္။ ငါ့ဘ၀ကို ငါ့အတြက္ 
အဓိပၸါယ္ ရိွေအာင္ ဘယ္လုိ ေနသြားရမလ ဲဆိုတာကို ေတြးပါ။ ေလာကမွာ ဘာလုပ္ 
ေနတာက အေရးမႀကီးဘူး။ ဘာအတြက္ လုပ္ ေနတာက အေရးႀကီးပါတယ္။ အမွန္ 
တရားထက္ သမၼာတရားမွာ အသက္ရွင္ပါ။ ဒါဆုိ ရင္ အသက္တာမွာ အတိုင္း 
အတာတစ္ခု အထိေတာ့ ၿပီးျပည့္စုံပါလိမ့္မယ္။ သမၼာက်မ္း က ျပဳေလသမွ်တုိ႔၌ 
ေစတနာစိတ္နဲ႔ ျပဳေလာ့လို႔ေျပာတယ္။ ဒါကို လက္ေတြ႔က်င့္သုံးရင္ ေကာင္းႀကီးေတြ 
ခံစားရမယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကယ္တင္ျခင္းက ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ရရိွတယ္။ 
ေကာင္းတဲ့ အက်င့္ အလုပ္ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံမွာ ဆုလာဒ္ 
ေတြ ရရိွဘုိ႔ျဖစ္တယ္။ က်ရာ အလုပ္မွာ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈ႔နဲ႔ စိတ္ခ်မ္းသာဘို႔ စိတ္ 
က်န္းမာဘို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ - - - ။     Mary (ဖ်ာပုံ) 

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

“လြဲေခ်ာ္မႈရဲ႕ … အဆုံးသတ္” F. penny 
 ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြမွာ လြဲေခ်ာ္မႈေတြဟာ အနည္းနဲ႔အမ်ား ျဖစ္ေပၚ တတ္ၾက 
ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ လြဲေခ်ာ္မႈဆိုတဲ့ အရာေတြဟာ ဒုိ႔တစ္ဦးတည္း 
အတြက္မ်ား ျဖစ္ေနသလား။ အႀကိမ္ႀကိမ္ လြဲေခ်ာ္မႈေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ရေတာ့ ဒုိ႔ရဲ႕ စိတ္ 
ႏွလံုးမွာ ဘာမွမေမွ်ာ္လင့္ရဲ၊ မေမွ်ာ္မွန္းရဲပဲ ျဖစ္ေနရတယ္။ ဒုိ႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြမွာ 
လြဲေခ်ာ္မႈေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာရိွသည့္ အနက္ အနည္းငယ္ကုိ ေ၀ငွ ေရးျပခ်င္ ေနမိ 
တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ရိွေနစဥ္အခါက လြဲေခ်ာ္မႈေလးေတြကိုေတာ့ မေျပာျပေတာ့ပါ 
ဘူး။ စာဖတ္သူတုိ႔ရဲ႕ ႏွလံုးသား တေနရာတခုခု ျဖစ္သြားမွာစိုးရိမ္မိလုိ႔ပါ။ ဒီစကၤာပူ 
ႏုိင္ငံမွာ ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ရဲ႕ လြဲေခ်ာ္မႈအနည္းငယ္ကိုပဲ  ေ၀ငွ ေရးျပပါရေစ။ 
ဒီ စကၤာပူေရာက္သက္ (၁)ႏွစ္နဲ႔ (၂)လ ၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္ တလမွာ တရက္ နားခြင့္ ရရိွ 
ခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နားခြင့္ရက္က ပုံေသသတ္မွတ္ထားလို႔ မရဘူး။ ဘာေၾကာင့္လ ဲ
ဆုိေတာ့ အလုပ္ရွင္သူေဌးေတြရဲ႕ အားရက္ကုိ ေစာင့္ၿပီး နားရက္ ယူရတယ္ေလ။ 
ဒီလုိနဲ႔ နားရက္ယူရမယ့္ရက္ကို သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အတူတူ ဘုရားေက်ာင္း တက္ၾကဖုိ႔ 
ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ညႇိႏႈိင္းေလ့ရိွၾကတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက မေသခ်ာ မေရရာတဲ့ ဒုိ႔ကို 
ဦးစားေပးၿပီး ေစာင့္ေလ့ရိွၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔နဲ႔အတူ နားရက္ ယူရမ့ဲေန႔မွာ ဒုိ႔ 
တဦးတည္းပဲ လြဲေခ်ာ္သြားစၿမဲျဖစ္ရတယ္ေလ။ ဒုိ႔ မပါ၀င္ႏုိင္ပဲ သူတုိ႔ေတြအားလုံး 
စုံလင္စြာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ့ဲၾကရတဲ့ ေန႔ရက္ေတြက အမ်ားသားေပါ့။ ဒုိ႔ကေတာ့ လြဲေခ်ာ္မႈရဲ႕ 
အရိပ္ေအာက္မွာ မေက်မနပ္နဲ႔ ေက်နပ္လုိက္ရၿပီး အိမ္တြင္းပုန္း ျဖစ္ရစၿမဲပါပဲ။ ဒုိ႔ရဲ႕ 
နားရက္ ခြင့္ရရိွလာေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ မပါ၊ အေဖာ္ မပါပဲ၊ ဟုိေငး၊ ဒီေငးနဲ႔ 
အထီးက်န္ တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ခ့ဲရတယ္ေလ။ ဒီလုိနဲ႔ ေနလာရင္း လြဲေခ်ာ္မႈေတြ 
အဆုံးသတ္ သြားၿပီလုိ႔ ထင္ျမင္ခ့ဲေပမယ့္ (၂၅-၁၂-၂၀၀၉)ရက္ ခရစၥမတ္ေန႔ ေရာက္ရိွ 
လာေတာ့ လြဲေခ်ာ္မႈရဲ႕ ခ်ည္ေႏွာင္မႈဒါဏ္ေၾကာင့္ ခရစၥမတ္ေန႔မွာ အထီးက်န္စြာ 
တစ္ေယာက္တည္း “သူငယ္ေတာ္” ကို ႀကိဳဆုိခ့ဲရတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ႏွစ္သစ္မဂၤလာ ဆုိက္ 
ေရာက္ဖုိ႔ရန္ တာဆူေနေတာ့ ဒုိ႔လ ဲ စိတ္သစ္၊ ကုိယ္သစ္နဲ႔ လြဲေခ်ာ္မႈေတြကုိ ႏွစ္ 
ေဟာင္းမွာပဲ ခ်န္ထားေတာ့မယ္ဆုိၿပီး အလုပ္ရွင္သူေဌးဆီ ခြင့္ေတာင္းခဲ့မိတယ္။ 
“ဆရာ အခုလာမယ့္ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ကို ကၽြန္မ အျပင္ထြက္ခ်င္တယ္။ ဘုရားေက်ာင္း 
ကို သြားၿပီး ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္မႈ အစီအစဥ္မွာပါ၀င္ခ်င္တယ္” လုိ႔ ေတာင္းဆိုလုိက္ေတာ့ 
ဆရာက လြယ္ကူစြာနဲ႔၊ “ေအးပါ ခရစၥမတ္ေန႔ကလ ဲ မထြက္ရေတာ့ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ကုိ 
ထြက္ခြင့္ေပးမယ္” တဲ့ေလ။ ဟာ…ေပ်ာ္လိုက္တာေနာ္။ ႏွစ္သစ္ ႏွင့္အတူ လြဲေခ်ာ္ 
မႈေတြ မရိွဘ ဲေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါရေစလို႔ ဆုေတာင္းေနမိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀) 
ရက္ေန႔ ေရာက္လာေတာ့ ဆရာက “penny ဒီဇင္ဘာ (၃၁)ရက္ေန႔ ကိုထြက္ပါလား။ 
ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ ဆရာ မအားဘူး” တ့ဲေလ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲရတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြဟာ သြားျပန္ၿပီ။ ဒီလြဲေခ်ာ္မႈေတြက အဆုံးသတ္ သြားခ့ဲၿပီလုိ႔ 
ထင္ခ့ဲမိေပမယ့္ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔အထိကို လုိက္လာတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းကုိ သြားၿပီး 
ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ ႏွစ္သစ္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ႀကိဳဆိုမယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္း ထားတဲ့အရာက 
လြဲေခ်ာ္သြားခ့ဲရျပန္ၿပီ။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ဒုိ႔ အရမ္း ၀မ္းနည္း ေနမိတယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕ 
လက္ရိွဘ၀ကုိလ ဲ မေက်နပ္စြာ ငုိေႂကြးေနမိခဲ့တယ္။ လြဲ ေခ်ာ္မႈကုိလ ဲ သိပ္မုန္းတီး 
ေနမိတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ထာ၀ရဘုရားသခင္ရဲ႕ ေစာင့္ ေရွာက္ မႈေၾကာင့္ က်န္းမာစြာ 
ေနထုိင္ လာရင္း၊ ေမြးရပ္ေျမ အိမ္ျပန္ခ်ိန္ ေန႔ရက္က ဆုိက္ ေရာက္လာခ့ဲၿပီ။ ဒို႔ကုိဆရာ 
ကေတာ္က “penny ဒီမွာနင္ရဲ႕ ေလယာဥ္လက္မွတ္ လာယူပါ” လို႔ ေျပာလိုက္ေတာ့ 
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ocifhpum;  6 -115

ဒုိ႔လ ဲမႈိရတဲ့ မ်က္ႏွာေပး ေလးနဲ႔ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အလ်င္ အျမန္ ယူၿပီး ၾကည့္လိုက္မိခ်ိန္မွာ 
“ခ်စ္မိတ္ေဆြ၊ ဒုိ႔ ရဲ႕ေလယာဥ္လက္မွတ္ အိမ္ျပန္ခ်ိန္ ခရီးက ဒုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းထားတာက 
အိမ္ကုိ ျပန္ျဖစ္ခ့ဲမယ္ဆုိရင္ ဒီႏွစ္ ခရစၥမတ္ (၂၅-၁၂-၂၀၁၀) ေန႔ကုိေတာ့ ေမြးရပ္ 
ဇာတိ၊ မိဘရင္ခြင္၊ ေမာင္ႏွမအားလံုး၊ ခ်စ္သမီးေလး၊ မိသားစု စံုလင္စြာ အတူတကြ 
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကမယ္လုိ႔ စိတ္ကူးေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့တယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ ေလယာဥ္မွာေတာ့ 
ႏုိ၀င္ဘာ(၂၇)ရက္ေန႔ ျဖစ္ျပန္ရၿပီး ဒီဇင္ဘာ(၂၇)ရက္ေန႔ ဒီစကၤာပူႏုိင္ငံကုိ 
ျပန္လာရမယ္တဲ့ေလ။ လြဲေလသမွ သိပ္ကုိ လြဲခဲ့ေလျခင္း။ ႏွလံုး အိမ္မွာ ၀မ္းနည္းစြာ 
ငုိေႂကြးခဲ့မိတယ္။ ရိွေလခ့ဲတဲ့ ခြန္အား၊ အင္အား ေတြလ ဲ ကုန္ခမ္းသြားသလုိ 
ခံစားရတယ္။ ဒုိ႔ရဲ႕စိတ္၊ ခႏၶာေတြဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ မႈမရိွပဲ ရီေ၀၊ ေတြေ၀ ေနမိတယ္။ 
လြဲေခ်ာ္မႈေတြနဲ႔ ႀကံဳႏုိင္လြန္းတဲ့ “ငါ”ပါ လား။ လုိ႔ေတြးေနမိတယ္။ ဒါန႔ဲ ဆရာကို “ဆရာ 
ကၽြန္မကုိ ႏုိ၀င္ဘာ (၃၀) ရက္ေန႔ ျပန္ခုိင္းၿပီး ဒီဇင္ဘာ(၃၁) ရက္ေန႔ ျပန္လာဖို႔ 
ေန႔ရက္ေရႊ႕ေပးပါ။ ကၽြန္မ အေမ၊ မိသားစုေတြနဲ႔ ဒီႏွစ္ ခရစၥမတ္ ေန႔မွာ အတူတူ 
ေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္တယ္လုိ႔” ေတာင္းဆိုလိုက္ေတာ့ ဆရာက ဘာေျပာလုိက္ တယ္ ထင္သ 
လ!ဲ “penny  ဆရာတုိ႔ ဒီမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ အလုပ္႐ႈပ္ေနတယ္ ဆုိတာ နင္လ ဲ
ျမင္ေနတာပဲ။ ေန႔ရက္က လုံး၀ ေရႊ႕ေပးလို႔မရဘူး။ နင့္ရဲ႕အေမကို ေျပာ လုိက္ပါ။ 
လူထက္ အလုပ္က ပုိအေရးႀကီးတယ္လို႔ ၿပီးေတာ့ နင့္ကုိ (၁)လလံုး ခြင့္ေပး ထားၿပီပဲ။ 
ေတာ္ၿပီေပါ့”တဲ့ေလ။ လြယ္ကူစြာ ေျပာရက္လိုက္တဲ့ သိပ္လွတဲ့ စကား လုံးေတြ 
ေကာင္းမွေကာင္းပါပဲ။ ၀မ္းနည္းစြာ လူထက္ အလုပ္က ပုိအေရးႀကီး ေနပါ လား။ 
လို႔ေတြးရင္း ကိုယ့္ရဲ႕နဖူးကုိ ကိုယ္ “ဖတ္”ခနဲ ႐ုိက္လုိက္မိတယ္ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္၀မ္းနာ 
ကိုယ္သာ သိမို႔ ေသခ်ာစြာ မိသားစု အေရးကို စဥ္းစား လုိက္မိခ်ိန္မွာ ေတာ့ ဒီမွာ 
အလုပ္ လာမလုပ္ရရင္လဲ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့အေျခအေန ေၾကာင့္ မေက်မနပ္နဲ႔ ေက်နပ္ 
လိုက္ရျပန္ပါေတာ့တယ္။ အိမ္ျပန္ခ်ိန္ ေန႔ရက္ကုိလ ဲ ဘာမ်ား လြဲေခ်ာ္အုံးမလဲ မသိ 
ဆုိၿပီး ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ႔ စုိးရိမ္ေနမိတယ္။ ခ်စ္မိတ္ေဆြ သင္လဲပဲ ဒုိ႔လုိ လြဲေခ်ာ္မႈ 
ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ မေက်မနပ္နဲ႔ ေက်နပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစား 
ပါေနာ္။ ဒုိ႔လဲ လြဲေခ်ာ္မႈရဲ႕ အဆုံးသတ္ကို အၿမဲတမ္း ဆုေတာင္းရင္းနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေန 
မယ္။ ေၾသာ္….လြဲေခ်ာ္မႈေတြ ဘယ္ေတာ့မ်ား အဆုံးသတ္မွာလဲကြယ္။ လြဲေခ်ာ္မႈ ရဲ႕ 
အဆုံးသတ္က ဘယ္ေတာ့မ်ား ေရာက္ရိွလာမွာလဲ။ လြဲေခ်ာ္မႈရဲ႕ အဆုံး သတ္ကို 
လြဲေခ်ာ္မႈ မရိွဘ ဲေမွ်ာင္လင့္ေစာင့္စားလ်က္….။  F. penny (mizo) တမူး 

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

“သက္ေသခံခ်က္” 
ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏သုိးထိန္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါသည္ဆင္းရဲမခံရ (ဆာလံ ၂၃း၁)။ 
 “သခင့္စကား”စာေစာင္ကုိ ဖတ္မိတုိင္း၊ ၀မ္းေျမာက္မိတယ္။ ခြန္အား လည္း 
ရပါတယ္။ သက္ေသခံခ်က္ေတြကို ဖတ္ၿပီး၊ က်မလည္း ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေစာင္မမႈအတြက္ 
သက္ေသခံခ်က္ ေရးမယ္ လုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္။ ေရးကုိ ေရးရမွာ။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ 
ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို အမ်ားအျပား ခံစားေနရတဲ့အထဲက၊ ေစာင့္ေရွာက္ ကြယ္ကာမႈ၊ 
ခံစားရျခင္း၊ အက်ဳိးတစ္ခုကို တုိတိုနဲ႔လုိရင္း ဘဲသက္ေသခံ တင္ျပပါရေစ။ဘုရားရွင္ရဲ႕ 
ေကာင္းႀကီးေၾကာင့္ ဒီစကၤာပူကုိ ေရာက္ခ့ဲတယ္။ (Domestic helper) “Maid” 
အေနနဲ႔ပါဘဲ။ စိတ္ထဲမွာေတာ့ “အင္း..ငါ ဘယ္လုိ ေတြ႔ႀကံဳ ရင္ဆိုင္ ရအုံးမွာလဲေပါ့။” 
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၾကား ၾကားသမွ်ေတြဟာ၊ နားထဲမွာ၊ ပ်ားသကာ ေလာင္း 
သလုိမွ မခ်ဳိေလေတာ့။ ဒါေပမယ့္ အေရးႀကီးတဲ့တစ္ခုကို ဆုပ္ကိုင္ ထားတယ္။ အဲ့ဒါက 
က်မရဲ႕ “ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္ကုိ ကိုးစားခုိလႈံျခင္း” ဘဲ၊ က်မ္းစာဖတ္တယ္၊ 
ဆု ေတာင္းတယ္။ တစ္ေန႔..“သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရင္းနဲ႔ ညာဘက္ လက္မကို တစ္ခုခု စူး 
သလုိ၊ ျဖစ္မိ” သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္အနာ မျမင္ရဘူး၊ နာလ ဲ မနာ ေတာ့၊ ဘာမွ 
မျဖစ္ေလာက္ဘူးထင္ေနတာ။ Boss ကုိေျပာေတာ့၊ သူ ကေမးတယ္ “နာလား”တဲ့။ 
က်မကလည္း “မနာဘူး”ေပါ့။ အနာက နာမွ မနာဘဲ။ ေနာက္ရက္ အနည္းငယ္မွာ 
နာလာတယ္။ Boss ကိုေျပာေတာ့ သူ႔ဘာသာသူ ေနတယ္။ က်မလည္း မေျပာ 
ေတာ့ဘဲ ဆုေတာင္းၿပီး ကိုယ့္ဖာသာ ၾကည့္လုပ္တယ္။ (အနာေဆး ထည့္ဖုိ႔ First Aid 
Box)လည္း မရိွဘူး။ ေသာက္ေဆး ေရးေပးၿပီး ၀ယ္ေပးပါလို႔ ေျပာေတာ့၊ ဒီႏုိင္ငံမွာ 
ဆရာ၀န္လက္မွတ္ မပါဘ ဲ ၀ယ္လို႔မရဘူးလုိ႔ သူေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ဖာသာသူ 
ေနတယ္ဆုိေတာ့ က်မလည္း ဒီလိုေနရင္းနဲ႕ အနာက တအား ကိုက္ၿပီး ညအိပ္မရတဲ့ 
အထိျဖစ္လာတယ္။ ညဘက္ ထၿပီး အနာပူတ့ဲ ေနရာကို ေရနဲ႔စိမ္၊ ေရခဲနဲ႔ ကပ္၊ 
အနာက ပိုဆုိး၊ မေျပာရဲန႔ဲ (ေရာက္တာမၾကာေသးေတာ့) ဒါမွ Boss ကေမးတယ္ 
“နာလား၊ အိပ္မရဘူးလား” တဲ့ က်မလည္း “ဟုတ္တယ္”လို႔  

 ေနာက္ ေဆးခန္းေတြ ျပရေတာ့တာေပါ့။ သူက ဆူေသးတယ္။ “ဘာ လုိ႔ 
မနာဘူး ေျပာတာလ”ဲတ့ဲ၊ “ေျပာတယ္”လို႔ ေျပာေတာ့ သူက ျငင္းတယ္။ “နာတယ္လုိ႔မ 
ေျပာဘူး”တဲ့။ ဒုကၡ။ ႐ုိး႐ုိး Clinic ကေန Poly Clinic ကိုသြားခိုင္းတယ္။ ဒါနဲ႔ 
မသက္သာဘူး။ ဒါေၾကာင့္ေဆး႐ုံကို “refer” လုပ္တယ္။ ေဆး႐ုံက “Alexandra 
Hospital”ပါ။ အ႐ုိး အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးက ေဆး႐ုံ တက္ရမယ္တဲ့။ ဘာလုိ႔လဲ 
ဆိုေတာ့ ဓါတ္မွန္အေျဖက ပိုးဟာ အ႐ုိးထဲထိ ေရာက္ေနလို႔ဘ ဲOh-my God!!! က်မ 
ထိတ္လန္႔ၿပီး၊ ဘုရားသခင္ကုိ ဆုေတာင္းတယ္။ ဒါန႔ဲ ေဆး႐ုံတက္ၿပီး၊ Operation 
လုပ္ရမယ္။ အနာကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေပးဘုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ပဋိဇီ၀ေဆးကုိ အေၾကာက 
တဆင့္ ထုိးေပးရမယ္။ ဆရာ၀န္ႀကီးက “Operation” ကိုေမ့ေဆးနဲ႔ဘ ဲ လုပ္ရမယ္ 
ေျပာတယ္။ က်မက “ထုံေဆး”နဲ႔ဘ ဲလုပ္ေပးပါဆိုေတာ့ “မရဘူး” တ့ဲ။ ဒါန႔ဲ က်မ ဘာမွ 
မလုပ္တတ္ေတာ့ “ဆုဘဲေတာင္းတယ္” Operationဟာ ခန္းထဲ ၀င္ကာနီးမွာ ျမန္မာ 
Nurse တစ္ေယာက္က က်မကုိ “အဲဒါ ေမ့ေဆး ဆရာ၀န္မတဲ့” ဒါန႔ဲ က်မက ေမ့ေဆး 
ဆရာ၀န္မကုိ Request လုပ္တယ္။ “က်မကို ထုံေဆးနဲ႔ဘဲ လုပ္ေပးပါလို႔”ေပါ့ 
ဆရာ၀န္မက “ရပါတယ္” တဲ့။ Oh က်မ ၀မ္းသာသြားတယ္။ အိပ္ေဆးေတာ့ နဲနဲ 
ထိုးေပးလိုက္တယ္။ ဘာလုိ႔လ ဲ ဆိုေတာ့ Operation ခန္းထဲက အထြက္ “ေမ့ေဆး 
ဆရာ၀န္မ”ကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာေတာ့ မနည္း မ်က္ခြံပင့္ၿပီး တလုံးခ်င္း 
အားယူ ေျပာရတယ္။ ဘုရား ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ က်မ ဆႏၵအတိုင္း ထုံေဆးနဲ႔ 
လုပ္ျဖစ္တယ္။ ဒါနဲ႔ေဆး႐ုံ (၅)ရက္ တက္လုိက္ရတယ္။ က်မကို Operation လုပ္ 
ေပးတဲ့ ဆရာ၀န္ကို ေမးတယ္။ “က်မလက္ နဂုိလို ျပန္ေကာင္းလာမလား” ဆုိေတာ့ 
၅၀-၅၀ တဲ့ (အေကာင္းနဲ႔အဆုိး တစ္၀က္စီတဲ့) က်မ ေဆးေသာက္တုိင္း အနာေဆး 
ထည့္တုိင္း ဆုေတာင္းတယ္။ ေဆး႐ုံဆင္းေတာ့ ေဆးေတြဆက္ၿပီး ေသာက္ရတယ္။ 
(၆ လေ ဆးေသာက္ရတယ္) Follow-up သြားျပရတယ္။ Boss ကလ ဲ ျငဴစူၿပီေပါ့။ 
ကိုယ့္ အပူက မေသးဘူး၊ လက္ အနာက တစ္ဘက္ (အနာက ႐ုိး႐ုိးမဟုတ္၊ အ႐ုိးထဲ 
ပိုး ေရာက္တဲ့အနာ) အိမ္အလုပ္နဲ႔ အဖုိးႀကီး ၾကည့္ရတဲ့အလုပ္ ဆုေတာင္းရင္း ကိုယ့္ 
အနာ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ေဆးထည့္တယ္။ (ေဆး႐ုံက Instruction အတိုင္း) ဒါန႔ဲ 
အနာက တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ အေတာ့္ကိုေကာင္းလာတယ္။ က်မ ရက္ခ်ိန္းတိုင္း ၾကည့္ 
ေပးတဲ့ ဆရာ၀န္က (Operation လ ဲသူဘဲလုပ္တယ္) က်မ အနာကို ၾကည့္ၿပီး အနာ 
ေကာင္းတာကိုျမင္ေတာ့ ဆရာ၀န္က ေျပာလာတယ္။“I’m surprise!တ့ဲ ဘယ္သူ 
ေဆးထည့္ လဲတဲ့?” က်မက “ကုိယ့္ဖာသာကိုယ္ ေဆးထည့္တယ္” လုိ႔ေျပာေတာ့ 
ဆရာ၀န္က က်မရဲ႕ Boss ကိုၾကည့္တယ္။ Why? ေပါ့။ Boss “She is a nurse” လုိ႔ 
ေျပာေတာ့ ဆရာ၀န္က က်မ ကို ၾကည့္တယ္။ က်မက ၀မ္းနည္းၿပီး မ်က္လံုးနဲ႔ဘ ဲ
“Yes” ေပါ့။ (Boss က သူ႔ကို ဆရာ၀န္ အျပစ္တင္မွာစိုးလို႔ေျပာတာ၊ တစ္ကယ္ဆုိ 
အနာကို ေဆးခန္းမွာ သြားထည့္ရမွာ) ဒါဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ 
သာလို႔ က်မ ဒက္ကနဲ သိ လိုက္ရပါတယ္။ ၆ လ ေနာက္ပုိင္း ျပစရာ မလုိေတာ့ဘူး။ 
ေနာက္ဆုံး အေခါက္ အၿပီးသတ္ အျပမွာ ဆရာ၀န္ကေတာ့ မွာတယ္ “တစ္ခုခု ျဖစ္ရင္ 
ျပန္လာျပပါတဲ့” လုံး၀ ကုိ ေကာင္းသြားပါၿပီ။ ဘုရားရွင္ကုိ ကိုးစားၿပီး၊ ဆုေတာင္းျခင္းရဲ႕ 
အက်ဳိးေၾကာင့္ က်မ ညာဘက္ လက္မဟာ လုံး၀ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ပါၿပီ။ စာလ ဲ
ေကာင္းေကာင္း ေရးႏုိင္တယ္။ ပုံပန္း မပ်က္ လွပေနတယ္။ ဒီစကၤာပူမွာ လုပ္ကုိင္တဲ့ 
တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ဘုရားသခင္ ကာကြယ္ ေစာင့္မေပးေနတယ္ ဆုိတာ ခံစား 
သိရိွရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “God is good, all the time” ဆုိတဲ့ အတိုင္း၊ အဖဘုရား 
သခင္ ဟာ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူတယ္။ အျပစ္သားမ်ားကို ခြင့္လႊတ္ၿပီး၊ ႀကီးမားေသာ 
ေမတၱာ ေတာ္နဲ႔ အစဥ္ခ်စ္ေတာ္မူတယ္။ သူ႔ကို ပဌာနျပဳ၊ ေတာင္း ေလွ်ာက္သူတုိင္း သူ 
ဂ႐ုစိုက္တယ္။ နားေညာင္းေတာ္မူတယ္ ဆုိတာ၊ က်မ ရဲ႕ ညာဘက္ လက္မ ေလးက 
သက္ေသခံ ေနပါတယ္။ က်မတုိ႔ ယုံၾကည္သူတိုင္း၊ ဘယ္လုိဘ ဲ ေလာကရဲ႕ဒုကၡ၊ 
အႀကီးအေသး မဆုိ ခံစားရတဲ့အခါ အဖဘုရားကုိသာ သတိရၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ အားကိုး 
ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ။ “စိတ္ ႏွလုံး၊ အႂကြင္းမဲ့ ကုိးစား ေတာင္းေလွ်ာက္ အသနားခံလွ်င္” 
ဆုေတာင္းျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးကုိ ထိေရာက္စြာ ခံစားရမယ္ဆုိတာ သက္ေသခံရင္း၊ 
ဘုရားရွင္ရဲ႕ နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ဖတ္႐ႈသူတုိင္း အဖဘုရား ေကာင္းႀကီးေပး 
ပါေစ။ ။  ထြန္းဝင့္ေန   

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

အသစ္ေသာ ေမြးဖြားျခင္း ( အန္ဒရူး ) 
ေယရႈက၊ ဒုတိယေမြးျခင္းကုိ မခံေသာသူ မည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ 
နိုင္ငံေတာ္ကုိ မျမင္ရဟု ငါအမွန္ အကန္ဆုိသည္ဟု ျပန္၍မိန္႔ေတာ္မူ၏'' 
(ေယာ၊ ၃း၃) 
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ocifhpum;  7 -115

  ႐ွင္ေယာဟန္ ခရစ္ဝင္က်မ္း တတိယအခန္း၌ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ 
ေျပာဆုိရန္ ညအခ်ိန္တြင္လာခဲ့ေသာ နိေကာဒင္၏ အေၾကာင္း မွတ္တမ္း တင္ထားျခင္းကို 
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ဖတ္ခဲ့ၾကရသည္။ ဤသူသည္ ဖာရိ႐ွဲ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ၿပီး၊ ထုိအခါက ဘာသာေရး၌ 
စိတ္ အားႀကီးေသာ အဖြဲ႕ တဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ နိေကာဒင္သည္ ယုဒတရားဇရပ္သုိ႔ သစၥာ႐ိွစြာ 
တက္ေရာက္ သည္။ သူသည္မ်ားစြာ ဆုေတာင္း၏။ သူသည္ ပံုမွန္ အလွဴေငြ ေပးလွဴ၏။ 
သူသည္ ေကာင္းမႈမ်ားစြာ ျပဳ၏။ သူသည္ က်မ္းစာကုိ ေကာင္းစြာ နား လည္၏။ သူသည္ 
ယုဒ လူတုိ႔တြင္ ဆရာတစ္ဦးျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူသည္ ေယ႐ႈထံသုိ႔ လာခဲ့၏။ နိေကာ 
ဒင္ လာရျခင္းအေၾကာင္းကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ အတိအက်မသိေသာ္လည္း သုိ႔ေသာ္ ေယ႐ႈ၏ 
အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ ႐ွိေၾကာင္းကုိ သူ သိမွတ္ေတာ္မူ၏။ ေယ႐ႈ၏ 
က်မ္းစာမွ အခ်ဳိ႕ေသာ သြန္သင္ခ်က္အသစ္မ်ားက သူ၌ အေထာက္ အကူ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု 
နိေကာဒင္ ယူဆေကာင္းယူဆေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ နိေကာဒင္သည္ သြန္သင္ျခင္းထက္ 
သူ၌သာ၍ လုိအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕မွာ သူသည္ ဒုတိယ ေမြးျခင္းကုိ ခံရန္ 
လုိအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈက သူ႔အား '' ဒုတိယေမြး ျခင္းကုိ မခံေသာ သူမည္သည္ကား၊ 
ဘုရားသခင္၏နုိင္ငံေတာ္ကုိ မျမင္ရဟု ငါအမွန္အကန္ ဆုိသည္ဟု ျပန္၍မိန္႔ေတာ္မူ၏'' ဟု 
ဆုိသည္။(ေယာ၊ ၃း၃) ဤမိန္႔ေတာ္မူျခင္းက သူ႕အား တုန္လႈပ္ေစ၏။ သူသည္ ဘုရားသခင္ 
ေ႐ြးေကာက္ေသာ လူမ်ဳိးေတာ္ဝင္ ယုဒတစ္ဦး မဟုတ္ေပဘူးလား။ သူသည္ 
အက်င့္ေကာင္းေသာ သူတစ္ဦး မဟုတ္ေပဘူးလား။ သူသည္ ယုဒလူတုိ႔တြင္ က်မ္းဆရာ 
တစ္ဦး မဟုတ္ေပဘူးလား။ ဟုတ္ေပသည္။ နိေကာဒင္သည္ ထုိအရာ အားလုံးျဖစ္ေပ၏။ 
သုိ႔ေသာ္ သူသည္ အာဒံ၏အျပစ္သား မိသားစု ဝင္လည္း ျဖစ္ေနေသး၏။ သူသည္ 
ဘုရားသခင္၏သား တစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ ေယ႐ႈသည္ နိေကာဒင္အား တဖန္ထပ္၍ 
ျမြက္ဆုိသည္မွာ '' ဇာတိပကတိေမြးေသာအရာသည္ ဇတိပကတိ ျဖစ္၏။ ဝိညာဥ္ေတာ္ 
ေမြးေသာအရာသည္ ဝိညာဥ္ျဖစ္၏။- ဒုတိယေမြးျခင္းကုိခံရမည္ဟု ငါ ေဟာေျပာ သည္ကုိ 
အ့ံၾသျခင္းမရိွႏွင့္။''ဟု ဆုိ ၏။(ေယာ၊ ၃း၆-၇) ဤေနရာ၌ သခင္ေယ႐ႈက ဒုတိယ 
ေမြးျခင္းသည္ ပကတိ မ႐ိွမျဖစ္ လုိအပ္ ေၾကာင္းကုိ ေၾကညာေတာ္မူ၏။ ဤကား နိေကာဒင္ 
တစ္ဦးတည္း ကုိသာ ျမြက္ဆုိေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ လူ ပုဂိၢဳလ္ အားလုံးကုိလည္း ျမြက္ဆို 
ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ''သင္သည္ မည္သူ မည္ဝါ ျဖစ္ေနပါေစ။ ဒုတိယေမြးျခင္းကုိ ဧကန္ အမွန္ 
ခံရေပမည္''။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ''အထက္အရပ္မွျဖစ္ေသာ'' သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ 
အားျဖင့္ ဒုတိယေမြးျခင္းကုိ ခံရေပ မည္။ ဘုရားသခင္၏ သားသမီး ျဖစ္လာရန္ အျခားေသာ 
နည္းလမ္းမ႐ိွပါ။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ လက္ဝါးကပ္တုိင္ေပၚ အေသခံေသာ ေယ႐ႈ 
ခရစ္၌ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အသစ္ေသာ ေမြး ဘြားျခင္း၌ လုိအပ္ေသာ အရာ ျဖစ္သည္။ 
သခင္ေယ႐ႈသည္ နိေကာဒင္အား ဣသေရလ၏သားသမီးမ်ား ေတာထဲ၌ လွည့္လည္ခဲ့ 
စဥ္က သူတုိ႔၌ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာ အခ်ဳိ႕က့ုိ သူ၌ အမွတ္ရေစရန္ သတိရ 
ေပးျခင္းျဖင့္ ႐ွင္းျပခဲ့၏။ လူမ်ားသည္ ေတာထဲ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေမာေ႐ွကုိ ဆန္႔က်င္ 
ခဲ့ၾက၏။ ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ မီးေျမြကို သူတုိ႔ထဲသုိ႔ေစလႊတ္ခဲ့၏။ ေျမြ ကုိက္ခံ 
ရေသာ သူတုိ႔သည္ ေသၾက၏။ လူမ်ားတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏အျပစ္ကုိ ေတာင္းပန္ၿပီး ေသျခင္း 
ေဘးမွ လႊတ္ေျမာက္ရန္ ေမာေ႐ွ ထံ ငိုေကြၽးခဲ့ၾက၏။ ေမာေ႐ွသည္ ဘုရားသခင္ထံ 
ဆုေတာင္း ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားက ေမာေ႐ွအား ေၾကးဝါျဖင့္ ေျမြ႐ုပ္ကုိ ျပဳလုပ္ၿပီး 
တုိင္ထိပ္ တြင္ ထား႐ိွရန္ႏွင့္ ထုိသုိ႔ လူတုိင္း ေျမာ္ၾကည္ျခင္းျဖင့္ အသက္႐ွင္ျခင္းသို႔ 
ေရာက္ႏိုင္ မည့္အေၾကာင္း မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူ၏။ ေမာေ႐ွသည္ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူ 
သည့္အတုိင္း ျပဳေတာ္မူ၏။ (ေတာ၊ ၂၁း၉) ထုိေနာက္ ေယ႐ႈက '' ေမာေရွသည္ ေတာ၌ 
ေျမြကုိ ေႁမွာက္ထားသကဲ့သုိ႔ လူသား သည္ ေႁမွာက္ထားျခင္းကုိခံရမည္။- အေၾကာင္းမူကား၊ 
ထုိ သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ ေသာ သူအေပါင္းတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ ထာဝရ 
အသက္ကုိ ရမည္ အေၾကာင္း တည္း။''ဟု ဆုိသည္။(ေယာ၊ ၃း၁၄-၁၅) ဣသေရလ လူမ်ား 
သည္ တုိင္ေပၚတြင္႐ွိေသာ ေၾကးဝါေျမြကုိ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေျမွာ္ၾကည့္႐ံုျဖင့္ ကုိယ္ခႏၶာ 
ေသျခင္းမွ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ၾက၏။ ထုိကဲ့သုိ႔ပင္ လက္ဝါးကပ္တုိင္ေပၚ အေသခံ 
ေသာ ေယ႐ႈကုိ ယုံၾကည္ ျခင္းျဖင့္ ေျမွာ္ၾကည့္ေသာ္ ထာဝရေသျခင္းမွ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ 
ေရာက္ၾကရမည္။ အသစ္ ေသာ ေမြးျခင္း၌ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ထာဝရဘုရား 
၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ အသုံး ျပဳျခင္းျဖင့္ ျပဳေသာ အမႈျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ 
ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ကုိ ၾကားနာ ျခင္းႏွင့္ယုံၾကည္ျခင္း မ႐ိွဘဲ မည္သူမွ် ဒုတိယတဖန္ ေမြးျခင္း 
ကုိ မခံရႏုိင္ပါ။ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မပါဘဲႏွင့္ မည္သူမွ် တဖန္ 
ဒုတိယ ေမြးျခင္းကုိ မခံရႏုိင္ပါ။ ဤေနရာ၌ က်မ္းပုိဒ္ အခ်ဳိ႕အားျဖင့္ ႐ွင္းလင္းစြာ နားလည္ 
ႏိုင္သည္။ နိမၼိတသတၲဝါတုိ႔တြင္ ငါတုိ႔သည္ အဦးသီးေသာအသီးကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ 
သမၼာတရားစကားအားျဖင့္ မိမိအလုိေတာ္ အတုိင္း ငါတုိ႔ကုိျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူ၏'' (ယာ၊ 
၁း၁၈)။  (၁ေပ၊ ၁း၂၃)။ (ေယာ၊၃း၆)။  အသစ္ေမြးဘြားျခင္း၌ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ 
သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ အသုံးျပဳေတာ္မူသည္။ လူ တစ္ဦးသည္ အသစ္ 
ေသာ ေမြးျခင္းကုိ မခံရမီ သူသည္ အျပစ္သားတဦးျဖစ္ေၾကာင္း သူ သိမွတ္ရေပမည္။ သန္႔ 
႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ အသုံးျပဳ၍ ကြၽႏု္ပ္ 

တုိ႔သည္ ကယ္တင္႐ွင္ကုိ လိုအပ္ေသာ အျပစ္သား မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပေတာ္မူသည္။ 
ထုိေနာက္ သန္႔႐ွင္း ေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ထုိ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အားျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ 
လုိအပ္ ေသာ ကယ္ တင္႐ွင္ သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပေပးသည္။ 
အသစ္ ေသာ ေမြးျခင္းဆုိင္ရာ ထပ္မံ၍ ႐ွင္းလင္းေျပာဆုိခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ၾက ပါစုိ႔။ က်မ္း 
စာ၌ သခင္ေယ႐ႈကုိ ကယ္ တင္႐ွင္အျဖစ္ ယုံၾကည္ လက္ခံေသာသူတုိင္းသည္ ဒုတိယ 
ေမြးျခင္းကုိခံရသည္။ '' ထုိသားတုိ႔မူကား၊ -- - - ဘုရားသခင္ ဘြားေတာ္မူေသာ သားျဖစ္ 
သတည္း''ဟု ဆုိသည္။(ေယာ၊ ၁း၁၃) လူသား မိဘအားျဖင့္ မဟုတ္ပါ။ မည္သူ 
တေယာက္မွ် ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးအျဖစ္ ဤေလာကႀကီးထဲသုိ႔ ေမြးဘြားလာခဲ့ျခင္း မ႐ိွပါ။ 
ခရစ္ယာန္ မိဘ႐ိွျခင္းသည္ အံ့ဘြယ္ေကာင္းပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤအရာက ဘုရားသခင္၏ 
သား ျဖစ္ လာရန္ မျပဳလုပ္ ေပးႏုိင္ပါ။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ အေယာက္စီတုိင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ 
အိမ္ေထာင္ မိသားစုထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ တစ္ဦးစီ တုိင္း ေမြးျခင္းကုိခံရမည္ျဖစ္သည္။ 
 လူ၏ႀကဳိးစားအားထုတ္မႈအားျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ဘုရားသခင္၏သား ျဖစ္လာရန္ 
မည္သူမွ် ျပဳလုပ္၍ မရ ပါ။ ထာဝရအသက္သည္ အက်င့္(အလုပ္)အားျဖင့္ မရႏုိင္ပါ၊ သုိ႔ 
ေသာ္ ဘုရားသခင္ထံမွ အခမဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ လက္ေဆာင္ကုိ ယုံၾကည္ လက္ခံျခင္းျဖင့္သာ 
ရ႐ွိျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ တရားေဟာဆရာ (သုိ႔) သင္းအုပ္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကမွ် သင့္ 
အား ဘုရားသခင္၏သား ျဖစ္ လာရန္ မျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါ။ ပြဲေတာ္မဂၤလာ (သုိ႔) ဗတိၲဇံမဂၤလာ 
စေသာ မည္သည့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသြင္း မဂၤလာမ်ားက သင့္ အား ဘုရားသားျဖစ္ရန္ 
မျပဳလုပ္ ေပးႏုိင္ပါ။ ဘုရားေက်ာင္း၌ အသင္းသားျဖစ္ျခင္းျဖင့္ သင့္အား ဘုရားသား မျဖစ္ 
ေစႏုိင္ပါ။ (ဧ၊ ၂း၈-၉) ေကာင္းေသာအက်င့္ က်င့္ျခင္း၊ ခရစ္ယာန္မိဘမွ ဆင္းသက္လာျခင္း၊ 
ဘာသာဝင္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္း သြားျခင္း စသည့္ မည္သည့္ အရာမ်ား က သင့္အား 
ကယ္တင္ျခင္းကုိ မေပးႏုိင္ပါ။ အသစ္ေသာ ေမြးဘြားျခင္း၌ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏အခန္းက႑ကား 
အဘယ္နည္း။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အခန္းက႑ကား အျပစ္သားတ ေယာက္အျဖစ္ႏွင့္ သခင္ေယ႐ႈ 
ထံ လာၿပီ၊ ေယ႐ႈ ခရစ္ကုိ ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ (ေယာ၊ ၁း၁၂)  
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အျပစ္အတြက္ အေသခံေသာ ေယ႐ႈခရစ္ကုိ အမွန္တကယ္ ယုံၾကည္ၿပီး သူ႕ကုိ 
ကယ္တင္ ႐ွင္ အျဖစ္ ကြၽႏု္ပ္ လက္ခံခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ကြၽႏု္ပ္သည္ ဒုတိယ ေမြးျခင္းကုိ ခံခဲ့ရၿပီ 
ျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ သခင္ေယ႐ႈကုိ ကယ္တင္႐ွင္အျပစ္ လက္ခံခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ဘုရား 
သခင္သည္ ကြၽႏု္ပ္ တုိ႔အတြက္ မ်ားစြာ ေသာ အ့ံဘြယ္ရာမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ျပဳလုပ္ 
ေပးေသာ အရာမ်ားထဲမွ ေအာက္ပါ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အရာမ်ားမွာ၊- 
၁။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ေျဖာင့္မတ္ေစေတာ္မူသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ဘုရား 
သခင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္မ်ားကုိ ခြင့္ လြတ္ေတာ္မူၿပီ၊ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌  
ေျဖာင့္မတ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေၾကညာေတာ္မူသည္။ '' ေယ႐ႈခရစ္ ေ႐ြးႏႈတ္ေတာ္မူ 
ေသာအားျဖင့္ အဘုိးကုိမေပးဘဲ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ 
ေရာက္ရၾက၏'' (ေရာ၊ ၃း၂၄)။ 
၂။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အာဒံအိမ္ေထာင္မိသားစုမွ ထုတ္ေဆာင္ၿပီး၊ 
ခရစ္ေတာ္၏ အိမ္ေထာင္မိသားစုတြင္း၌ ထား႐ိွ ေတာ္မူသည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ အာဒံထဲ၌ 
မ႐ိွေတာ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ ႐ွိေတာ္မူသည္။ ခရစ္ေတာ္ထဲ၌႐ွိျခင္း ဆုိေသာ 
အရာမ်ားကုိ ေနာက္ သင္ခန္းစာမ်ား၌ သာ၍မ်ားစြာ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ဆက္လက္ေလ့လာၾကမည္။ 
၃။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ သူ၏သားမ်ား ျဖစ္ရေသာအခြင့္ကုိ ျပဳေတာ္မူသည္။ 
ဘုရား သခင္သည္ အျခားေသာ သတၲဝါ မ်ား၌ မျပဳလုပ္ေပးေသာအရာ၊ အခ်ဳိ႕ေသာ 
အရာမ်ားကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၌ ျပဳလုပ္ေပးေတာ္မူသည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ သူ၏ကုိယ္ပိုင္ သား မ်ား 
ျဖစ္ရေသာအခြင့္ကုိ သူ ျပဳလုပ္ေပးေတာ္မူသည္။ (၁ေယာ၊ ၃း၁) 
၄။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား စိတ္ႏွလုံးသစ္ကုိ ေပးေတာ္မူသည္။ ဘုရားသခင္သည္ 
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား စိတ္ႏွလုံးသစ္ကုိ ေပးေတာ္မူၿပီ၊ သူ၏ဝိညာဥ္ ေတာ္ကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ 
စိတ္ႏွလုံးသစ္၌ က်ိန္းဝပ္ရန္ သူ ေပးေတာ္မူသည္။ ဤအရာကုိ အသစ္ျဖစ္ပြားေစ ျခင္းဟု 
ေခၚပါသည္။ ''စိတ္ႏွလုံးသစ္ကုိ ငါေပး မည္။ သေဘာသစ္ကုိ သြင္းထားမည္။ သင္တုိ႔ 
ကုိယ္ခႏၶာထဲက ေက်ာက္ႏွလုံး ကုိႏႈတ္၍ အသားႏွလုံးကုိ ေပးမည္။-ငါ့ဝိညာဥ္ကုိလည္း 
သင္တုိ႔ အထသုိဲ႔ သြင္းေပးသျဖင့္၊ သင္တုိ႔သည္ ငါ၏ တရားလမ္းသုိ႔ လုိက္၍၊ ငါစီရင္ 
ေတာ္မူခ်က္တုိ႔ကုိ ေစါင့္ေ႐ွာက္ၾကလိမ့္မည္'' (ေယဇ၊ ၃၆း၂၆-၂၇)။ ဤေနရာ၌ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ 
႐ွင္းလင္းစြာ နားလည္ထားရန္မွာ ဒုတိယေမြးျခင္း ခံရစဥ္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ဇာတိေဟာင္းသည္ 
ဖယ္ ႐ွားျခင္းကုိ မခံရပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အျပစ္႐ွိေသာ ဇာတိေဟာင္းကုိ 
ဖယ္႐ွားမေပးခဲ့ပါ၊ သုိ႔ေသာ္ သူသည္ ၄င္းကုိ ေအာင္ျမင္ရန္ သူ၏ အသက္တာကုိ ေပးခဲ့ 
ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ သိမ္းဆည္းရန္ ၾကြ လာသည့္ ေန႔ရက္တုိင္ ေအာင္ 
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ဇာတိေဟာင္းကုိ ဖယ္႐ွားေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္၊ သုိ႔ေသာ္ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ 
ေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၌ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူျခင္းျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္ တုိ႔သည္ အျပစ္႐ွိေသာ တတ္မက္ 
ေသာ စိတ္ဆႏၵမ်ား အေပၚ ေအာင္ျမင္ျခင္းကုိ ရႏုိင္ ပါသည္။ 
၅။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား ထာဝရအသက္ကုိ ေပးေတာ္မူသည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ 
ဘုရား သခင္ႏွင့္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ကြဲကြာျခင္း မ႐ိွေတာ့ပါ။ (၁ေယာ၊ ၅း၁၁-၁၂) 
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ocifhpum;  8 -115

 ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ဒုတိယေမြးျခင္းခံရစဥ္ အျခား အံ့ဘြယ္ေသာအရာ 
မ်ားစြာ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၌ ျပဳေတာ္မူသည္။ သူသည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ခရစ္ေတာ္၌ တည္ေစ 
ေတာ္မူသည္။ သူ၏သားေတာ္ႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္ေပါင္းဖက္ေစသည္။ သူသည္ 
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျပစ္တန္ခိုးမွ လႊတ္ေျမွာက္ေစသည္။ သူသည္ ကြၽႏု္ပ္ 
တုိ႔အတြက္ ေလာက၊ဇာတိႏွင့္   မာရ္နတ္တုိ႔အေပၚ ေအာင္ျမင္ျခင္းကုိရႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးခ့ဲ 
ပါသည္။ ဤအရာမ်ား အားလုံးသည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၌ စတင္ျဖစ္လာလိမ့္မည္၊ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဒုတိယေမြးျခင္းကုိ ခံရၿပီးျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
သင္သည္ ဒုတိယေမြးျခင္းကုိ ဧကန္အမွန္ခံရ ၿပီးၿပီလား။ သခင္ေယ႐ႈ ျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာ 
ေက်းဇူးေတာ္မ်ားေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဒုတိယေမြးျခင္းခံရန္ အခြင့္ကုိ ရႏုိင္ခ့ဲၾကၿပီ။ 
ဒုတိယ ေမြးျခင္းကုိ ခံခဲ့ရေသာ္ ၄င္းေမြးျခင္းက ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အသက္ တာမ်ား၌ ေျပာင္းလဲ မႈ 
မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပး ေပလိမ့္မည္။         ။ အန္ဒရူး 

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

အစာသစ္ (မင္းေအာင္သက္လြင္) 

pifumyludk a&mufaewJh rdef;rwpfa,muf [m ' DrSm 0,fvdk@ r&wJh 
*sL;jrpf tzl;/ yk&pfa=umf/ OwpfvHk; =unfoGefjzL awGudk jrefrmjynfu vl}uHK&Sd&if 
wul;wu rSm,l pm;aomuf avh &Sdygw,f// pifumylrSm &SdaewJh jrefrm vlrsdK; 
awmfawmf rsm;rsm;[m jrefrmjynfu &dk;&mtpm;tpmudk cufcufcJcJ aps;}uD; 
ay; tyifyef;cH+yD; o,f,l rSmpm;avh&Sdygw,f// bmjzpfvdk@vJ qdkawmh olwdk@[m 
jrefrmjynfaygufawG jzpfwJhtwGuf pm;aeus jrefrmtpmudk wrf;w=uwm 
jzpfygw,f// EdkifiHjcm;udk a&mufrS EdkifiHjcm;om;awGpm;wJh tpm[m olwdk@ t&if 
wHk;u wpfcgzl;rS rpm; zl;wJh/ pm;avhpm;x r&SdwJh tpmopfawG jzpfaevdk@ygbJ// 
tpmopfawGudk pm;&awmh tmom rajy/ rcsifhr&Jjzpf/ Adkufr0/ jzpf+yD; tpm 
a[mif;udk csifjcif;wyfcJh&ygw,f// tpmopfeJ@ vdkufavsm nDaxGjzpfatmif 
rpm;wwf/ tm[m& r,lwwfwJhwGuf tpmtwGuf &wufrat; jzpf&jyef 
ygw,f? jrefrmjynfrSm ayguf+yD; oufvwfydkif; t&G,frSmrS =opaws; vsm; 
a&mufaewJh oli,fcsif;wpfa,muf 7ESpf=um+yD;rS jrefrmjynfudk tvnf jyef 
vmwJhtcg =opaws;vsm;u pm;aeus tpmopfawGudk pm;ae&mrS rpm;&wm 
=um+yDjzpfwJh jreffrmjynfu tpma[mif; awGudk pm;rd+yD; tpmtdrfu vufrcH 
wJhtwGuf 0rf;ysuf0rff;avsm oGm;ygw,f// 

2003 ckESpf wHk;u u|efawmfvJ r*Fvm aqmifzdk@twGuf pifumyl 
uae jrefrmjynfudk jyefvmcJhygw,f// pifumylrSm 2ESpfaecJh+yD;vdk@ [dkrSmpm;aeus 
tpmawGtpm; r*Fvmraqmifcif wpfn tvdkrSm u&if ESpfopful;usif;ywJh  
tif;pdef+rdK@ tmvdrfig;qifh bk&m;em;u vrf;ab;rSm a&mif;wJh bl;oD;a=umfeJ@ 
tcsOfudk  oGm;pm;rdvdk@ 0rf;avsm 0rf;oGm; cJhygw,f// r*FvmaqmifwJhae@rSm 
0rf;ydwf aq;awG eif;uefpm;+yD; 0rf;udk xdef;xm; &ygw,f// r*FvmaqmifrJh 
ae@rSm 0rf;roGm;&atmif 0rf;ydwfaq; }udKaomuf xm;vdk@ bmrSrjzpfcJhayrJh 
r*Fvmaqmif+yD; aemufwpfae@ rSmawmh xdef;csKyfvdk@ r&wJhtwGuf 0rf;avsm 
0rf;oGm;cJhwm tcg oHk;q,f awmif&SdcJhygw,f//  u|efawmfh tjzpfenf;wl tpm; 
tpm rvwfqwfwm/ raumif; wm pm;rdcJhwJh i,f oli,fcsif; wpfa,muf 
[m bGJ@,lrJh ae@rSm bGJ@ESif;obif cef;r xJrSm xdkifae&if; Adkuft&rf; emvm 
wJhtwGuf tvSnfhruscif ig;rdepf tvdkrSm bGJ@ 0wf&Hk}uD; wum;um;eJ@ bGJ@ESif; 
obif ab;em;u csHKykwfxJrSm tcif;}uD; oGm;cJh &ygw,f//  tpmudk rpm;wJh 
vl/ owW0g r&Sdoavmufudk &Sm;yg;ygw,f/ vl owW0grSef&if tpm tm[m&udk 
rSD0JoHk;aqmifygrS &Sifoef }uD;xGm;rSm jzpfyg w,f// 'gayrJh owdjyKzdk@u tpm 
a[mif;udk rpm;rdzdk@ vdkygw,f// topfeJ@ ta[mif; yl;wGJoHk;u jy\em 
jzpfwwfygw,f// pyspf&nf topfeJ@ Al;ta[mif; wGJoHk;vdk@ r&yg vdk@ orRm 
usrf;pmxJrSm Oyrm ay;xm;ygw,f// wGJoHk;cJh&if pyspf&nf topfu Al;t 
a[mif;udk qkwfuGJ apvdrfhr,fvdk@ qdkxm;ygw,f// toufwmopf wnf;[l 
aom Al;topfxJrSm pyspf&nfopf wnf;[laom tpmopf (bk&m; ocif . 
E_wfu ygwfawmf)udk xnfhoGif;&rSm jzpfygw,f// r\J 9;16-17 a,&_ c&pf 
awmfudk t&Sifociftjzpf xm;ol&J@ toufwm[m vlopf tjzpfeJ@ touf 
&Sif ae&yg+yD// ' Dvdk vlopftjzpf touf&Sif aecsdefrSm 0dnmOfa&;&meJ@ oufqdkif 
wJh tpmopf awGudk pm;oHk;+yD; toufwmopfudk }uD;xGm; &Sifoef ap&rSm 
jzpfygw,f/ vlopf jzpfae&J@ om;eJ@ tpm a[mif;udk jyefvnf pm;oHk;rdol[m 

r*Fvm raqmifcif 0rf;avsm 0rf;ysuf cJhwJh u|efawmhf udk erlem ,l&rSm 
jzpfygw,f// ocifa,&_ c&pfawmfudk u,fwifydkif&Siftjzpf ,Hk=unfolrsm;&J@ 
toufwm[m topfaom toufwmudk av#mufvSrf;&rSm jzpfygw,f// 
topf aom toufwmtwGuf tpmopf jzpfwJh E_wfuygwf awmfudk 
ae@pOfrSD0J &rSmyg/ tpmopfudk rSD0Jjcif;tm;jzifh &&SdvmwJh cGeftm; topf eJ@ 
toufwm topfudk av#mufvSrf;EdkifrSm jzpfygw,f/ toufwmopfxJrSm 
av#mufvSrf; aeygv#ufeJ@ tpmopfudk cHwGif; rawG@bJ tpma[mif;udk csifjcif; 
wyfruf ae&ifawmh tqD tai: rwnfhwmawG tpOfrajywmawG awG@&rSm 
jzpfygw,f/ u|efcH&m tJ*kwWKjynfu xGufvmwJh Áoa&v vlrsdK;awG[m 
awmxJrSm csmcsmvnfae&if; bk&m;ocifcsay; au|;oem;awmfrlwJh tpm 
opfjzpfwJh rEMrkef@udk rpm;EdkifbJ tpma[mif;jzpfwJh tJ*kwWKjynfu tpmawGudk 
csifjcif;wyfrufcJh=uygw,f// tJ' Dvdk tpma[mif;udk wyfrufrdvdk@ acgfi;aqmif 
arma&SeJ@ aemufvdkuf Áoa&vawG t+rJvdkvdk yÉ dyuQ jzpf&ygw,f// vrf;ab; 
aps;xJrSm wGJzuf+yD; rpm;&rJh tpmawG/ a&Smifpm;&rJh tpm awGudk pm&if; 
jyKpk+yD; a&mif;wmawG@zl;ygvdrfhr,f// ,Hk=unfolrsm;&J@ toufwmrSm vlopfeJ@ 
tpma[mif; wGJpm;vdk@ r&yg qdkwJh pm&if;udk topfa&;oGif;zdk@ vdkygvdrfhr,f// 
2ay 2;20-22 usrf;pm xJrSm topfaom toufwmudk ajymif;vJ+yD;rS ,cif 
toufwma[mif;rS tusifha[mif;udk jyefusifhol[m acG;onf rdrd tefzwfudk 
jyefIpm;ouJhodk@vdk@ cyf =urf;=urf;av; oHk;+yD; Oyrm ay;xm;ygw,f// 
u|efawmfwdk@onf tpmopf pm;aom olvm;/ tpma[mif;udk jyefvnf 
pm;oHk;olvm;//   //  rif;atmifoufvGif 

------------------------------------------------------------------------- 
ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ  (ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္ ) 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္။ ။ ေကာင္းႀကီးေတာ့ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ ပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ လွမ္းလုိ႕ မမီ ေတာ့ 
စာတန္ေပးတဲ့ ေကာင္းႀကီးကုိ ဘုရားသခင္ဆီက လာတာလုိ႕ ထင္ေနတဲ့ သူ ေတြ ရွိေနတံုးပါဘဲ။ စာတန္ဆီက 
ေကာင္းႀကီးေလာက္နဲ႕ ေက်နပ္ေနသူေတြ အမ်ားႀကီး ပါဘဲ။ 
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