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ဖန္ဆင္းရွင္ Thian Hnem Par (သဲျမတ္မြန္ ) ဖလမ္း                                                                
မုိးေကာင္းကင္ႏွင္႔၊ ၿဂိဳလ္နကၡတ္မ်ား 
ေန ၾကယ္ လ ရယ္၊ အခ်ိန္မွန္မွန္။ ေနရာမွန္မွန္၊ လွည္႔ေနၾကတာ 
ဖန္ဆင္းရွင္ဟာ၊ တကယ္ရိွလို႔ သဘာဝတရား  ျဖစ္လာတာမ်ား 
တခုမွ် မရိွ၊ မရိွပါဘူး။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ ေဖာ္ျပခ်က္ကား 
အဖဘုရား၊ ဖန္ဆင္းထားသည္။ ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ၊ ဖန္ဆင္းရွင္ဘဲ။  
-------------------------- 

ထားရက္ခဲ႔တဲ႔ ခ်စ္သူ က.န.ခနန္းရထိုက္ 
ကံၾကမၼာက မ်က္္ႏွာသာ မေပးေတာ႔ ၊ အျပန္တရာ ေဝးခဲ႔ရၿပီေပါ့ ခ်စ္သူ။ 
ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ မရိွတ႔ဲ ေန႔ရက္ေတြမွာ ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႔တ႔ဲ ဘဝထဲကုိ 
ခ်စ္သူရဲ႕  ၾကင္နာမႈက ေအးျမေစခဲ႔တယ္။ 
တခဏ ဟန္ေဆာင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ဘဝစာ ရည္ရြယ္တာဘဲျဖစ္ျဖစ္ 
ပင့္သက္တရိႈက္စာ အနားမွာရိွေနေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ်စ္သူ။ 
အမွတ္တရ အျဖစ္ အနမ္းလက္ေဆာင္ေပးေတာ႔ 
အရမ္းေပ်ာ္ခဲ႔တယ္ ခ်စ္သူ။ ကံၾကမၼာရုိင္းရဲ႕  မုန္းမာန္ဖြ႕ဲ မႈေၾကာင္႔ 
ႏွလံုးသားေလး တစ္စုံ ျပာက် ခဲ႔ရတယ္။ 
ထားရက္ခဲ႔ေပမဲ႔ အေႂကြ ႏွလုံးသားကုိ အေဖာ္ျပဳရင္း 
အလြမ္းေန႔ရက္ေတြကုိ ဥပကၡာျပဳၿပီး ေက်နပ္စြာ ေနခဲ႔ပါ႔မယ္ ခ်စ္သူ။ 
---------------------------------------- 

တုိ႔ … ခရစ္ယာန္      ထူးေဝေက်ာ္ 
အျပစ္သားရယ္လုိ႔ ဇာတိရ လူ႔ဘဝ ပုံသဏၭာန္။ 
အျပစ္က လြတ္ေရး ေတြးကာပ ။ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ႏွိမ့္ခ်ပါလို႔ 
ယုံၾကည္မႈ စင္စစ္မွန္ ထင္ထင္ျပ ။ ခရစ္ယာန္တ႔ဲ ကုိယ္တို႔ဟန္။ 
ေမတၱာကုိ အေျချပဳကာပ ။ အျပစ္က ကယ္ႏႈတ္ဖုိ႔အတြက္ 
အလုိေတာ္ သြန္သင္ခ်က္ေတြက ။ မ်က္ကန္းေတာင္ ျမင္ႏုိင္ပါတဲ႔ 
ေစတနာမြန္ အျမတ္ဆံုးေတြေပါ႔။ ဥႆုံ ခံယူ သုံးေပေရာ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕  သ႑ာန္ ။ 
လူမႈေရး … ပညာေရး၊ သာသနာေရး အသြယ္သြယ္ အတြက္  
ကုိယ္တုိ႔ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမေတြ စုေပါင္းလို႔ ကာယ ၊ ဥာဏ ၊ ဓန အားတုိ႔  
မ တည္ကာ တေလာကလုံး သာယာေၾကာင္းရယ္ႏွင္႔ 
ဘုရား အလင္းျဖာျဖာ ဝင္းေစဖို႔ရယ္ ။  
ကုိယ္တုိ႔ေတြ လက္တြဲ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္ ခရစ္ယာန္ တုိ႔ပုံစံ ။   ။     
----------------------------------- 

ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ 
ၾကံဳေတြ႔ရတ႔ဲ ကံၾကမၼာ အလွည္႔အေျပာင္း ေန႔ရက္မ်ားစြာ ေက်ာ္ျဖတ္ရင္းႏွင္႔ …  
အရာရာတုိင္းကို ရင္ဆိုင္ေနရတယ္ ။  
စိတ္ပ်က္ျခင္းေတြ ၊ ဝမ္းနည္းျခင္းေတြ ၾကံဳေတြ႔ေနရေတာ႔ ၊  
တခါတေလမွာ ငုိေနမိတယ္ ။  
ပူေဆြး ရင္မွာ ညိႈးငယ္စြာ ႏွင္႔ စိတ္ပ်က္ျခင္းေတြ ၾကံဳေတြ႔ေနရေပမဲ႔ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္  
ႏွလံုးသားမွာ ခရစ္ေတာ္ ရိွရင္ ၊ ႏွလံုးသားမွာ အစြမ္းေတြရွိလာ အရာရာမွာ  
ေက်းဇူးေတာ္ ျငိမ္သက္ျခင္းေတြႏွင္႔ ျပည္႔စုံေန ။  
တခါတရံမွာ အရံႈးေပးၿပီး မိႈင္ေတြေနခဲ႔တယ္ ။ တခါတရံမွာ ရဲရင္႔ျခင္းေတြ  
ႏွလံုးသြင္းၿပီး ေက်ာ္လြန္ခဲ႔တယ္ ။ 
ေလွ်ာက္ခဲ႔ၿပီးမွေတာ႔ ထုိင္မေနခ်င္ဘူး ။ လူသားေတြမွာ သခင္ ေပးအပ္တ႔ဲ  
ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းေတြႏွင္႔ေလ။ ေလွ်ာက္ခဲ႔ရတ႔ဲ ခရီးလမ္းေၾကာင္းဟာ ဘယ္သုိ႔ ဘယ္မွ် 
ေကာက္ေကြ႔ေန၊ ၾကမ္းတမ္းေနေပမဲ႔ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွလုံးသားမွာ ခရစ္ေတာ္ရိွရင္၊ 
ႏွလံုးသားမွာ အစြမ္းေတြ ရိွလာ အရာရာမွာ ေက်းဇူးေတာ္  

 
 
 
 
 
 
 
 
ျငိမ္သက္ျခင္းေတြႏွင္႔ ျပည္႔စုံေန ။  
ဆုံးရံႈးျခင္းႏွင္႔ ရယူျခင္း ၊ ေပးဆပ္ျခင္းႏွင္႔ ပုိင္ဆိုင္ျခင္း ၊ ေသာက ေဝဒနာႏွင္႔  
ၾကည္ႏူးဝမ္းေျမာက္ျခင္း ၊ ဆင္းရဲဒုကၡ အခက္အခဲႏွင္႔ သုခေပ်ာ္ရႊင္  
လြတ္ေျမာက္ျခင္းေတြ အရာရာဟာ သခၤါရ သေဘာတရားပါပဲေလ ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္  
ႏွလံုးသားမွာ ခရစ္ေတာ္ရိွရင္ ၊ ႏွလံုးသားမွာ အစြမ္းေတြရွိလာ အရာခပ္သိမ္း  
ေက်းဇူးေတာ္ ျငိမ္သက္ျခင္းေတြႏွင္႔ ျပည္႔စုံေန။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မမႈပါႏွင္႔ ။  
ႏွလံုးသားမွာ ခရစ္ေတာ္ကုိ  ရိွခဲ႔ရင္ျဖင္႔ အရာရာမွာ ေက်းဇူးေတာ္ ျငိမ္သက္ျခင္းေတြ  
အစဥ္ျပည္႔စုံေနေပါ႔ ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းရင္းႏွင္႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေန  
ေလာကကမၻာ၀ယ္ …။   သခင္႔ေက်းဇူးေတာ္ျမတ္၌ F. Penny ( Mizo )တမူး 
------------------------------------------------------------------------ 

ကၽြန္မ ႏွင့္ အုတ္စီ သမားမ်ား    (ထားသက္သက္ခိုင္)  
အုတ္စီေနတဲ့ လူသုံးေယာက္ကုိ ျဖတ္သြားတဲ့ လူတစ္ေယာက္က ဘာလုပ္ေနတာလဲ 
လုိ႔ ေမးေတာ့…. ပထမလူ။    “ ဝမ္းေရးအတြက္ လုပ္ေနတာ မျမင္ဘူးလားဗ် ̋ တဲ့။ 
ဒုတိယလူ။    “ အုတ္စီ ေနတာ ေတြ႕ရဲ႕သားနဲ႕ေမးေနရေသးတယ္ ̋…။ 
တတိယလူ။  “ လွပ ခန္႔ညားတ့ဲ ေမာ္ကြန္းတုိင္ တည္ေဆာက္ေနတာပါ ̋ တဲ့။ 

အလုပ္တူ ။ လူသံုးေယာက္။ အေျဖသုံးမ်ဳိး …………….။ 
 မင္း ဘယ္သူလဲ လုိ႔ အေမးခံရျပီ…။ 

“ လူတစ္ေယာက္ေလ ̋….“ အုိ…ဒါေတာ့သိတာေပၚ့…” 
“ ထားသက္သက္ခိုင္ပါ ̋   “ ခင္ဗ်ာ…ဘာေျပာလုိက္တယ္ ̋…. 
“ ေၾသာ္..အင္း…ကၽြန္မ ဘုရားသမီး ပါရွင္..” 

လူတစ္ကိုယ္…အေျဖသံုးမ်ဳိး…. ဘယ္ဟာကုိ အရင္ေျဖရပါလိမ့္မေနာ္…။ 
--------------------------------------- 
အခ်စ္ဖုန္းနဲ႔ အျပစ္ဖုန္း  L .နန္ကုိင္ 

စကၤာပူမွာ သုံးေနတဲ႔ ဖုန္း အမ်ိဳးအစားေတြထဲက ေနာက္ထပ္အမ်ိဳးအစား ၂မ်ိဳး 
ရိွပါေသးတယ္။ နာမည္က အခ်စ္ဖုန္း နဲ႔ အျပစ္ဖုန္းတ႔ဲ။ မသိခင္က အခ်စ္ဖုန္း သိလိုက္ 
ရေတာ႔ အျပစ္ဖုန္းေပါ႔။ စကၤာပူက လူအမ်ားစုက ဖုန္းနဲ႔ အလုပ္ရႈပ္ ေနၾကတဲ႔သူေတြပါ။ 
အလုပ္ ဘယ္ေလာက္ပဲ အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကေပမယ္႔ ဖုန္းေလာက္ အေရး 
ႀကီးလိမ္႔မယ္ မထင္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ႔ အေရးႀကီးတ႔ဲ အလုပ္ကို လုပ္ေန 
ရင္လည္း အခ်စ္ဖုန္းေလးက ကုိင္ရျမဲပါ။ အခ်စ္ဖုန္းေလးက ေျပာေနတယ္ ခ်စ္သူ 
ေလးရယ္ .. လြမ္းရလြန္းလို႔ ေသေတာ႔မယ္တ႔ဲ။ ဖုန္းမေလးက ေျဖျပန္ေတာ႔ က်မလဲ 
ဒီလုိပါပဲကြယ္ .. လြမ္းလိုက္တာ တမုိးေတာင္ ခ်ဳပ္ေရာေပါ႔တ႔ဲ.. ဒီလုိအလြမ္းႏွင္႔ 
ဆုံေတာ႔ ေျပးၾကျပန္။ အခ်စ္ေလး “Off day” ဘယ္ေန႔လဲ .. Off day ရရင္ ထြက္ၾက 
စုိ႔လား..“ ဖုန္းမေလး”က ေျဖလိုက္တယ္ ဆုံၾကစုိ႔လား အခ်စ္ေလးရယ္။ ဘယ္ေနရာ 
ကုိလဲကြယ္။ “ဖုန္းမေလး” က ေျပာလုိက္တယ္ စကၤာပူရဲ႕  အလွဆုံး ရႈခင္းေတြကုိ 
ၾကည္႔ႏုိင္ဖုိ႔ အေကာင္းဆုံး ဟိုတယ္ကို သြားၾကစို႔။ “ဟုိတယ္”ေရာက္မွ သိလိုက္ေတာ႔ 
ေနာက္က်သြားေရာေပါ႔။ “ဟိုတယ္” အျပန္ စိတ္ဆိုးၾကျပန္။ စိတ္ဆုိးစိတ္ေကာက္ 
ေခ်ာ႔ၾကျပန္။ မေခ်ာ႔တတ္ေတာ႔ ခြဲရျပန္.. ခြဲသြားေတာ႔မွ သတိရ ျပင္လို႔ မရတဲ႔ ဘ၀ရဲ႕  
အမွား ေနာင္တ။ ေနာင္တဟူသည္ ေနာင္မွ ရ။ မရခင္က မသိထားၾက။ ေနာင္တ 
ဟူလည္း အေကာင္းအတုိင္း ျပန္မရႏုိင္တ႔ဲ ေနာင္တမ်ိဳးကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ ဒ႔ိုျမန္မာ 
လူမ်ိဳးေတြက သိပ္ကုိရုိးသားၾကပါတယ္။ ရုိးသားတ႔ဲ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာ ဆန္းျပား တ႔ဲ 
စကၤာပူႏုိင္ငံ ေရာက္ေတာ႔ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ ေပ်ာ္တတ္ၾကပါတယ္။ စိတ္လြတ္ 
ကုိယ္လြတ္ ေပ်ာ္ႏုိင္ၾကတ႔ဲသူေတြ ရိွသလုိ အျမဲ ေထာင္ေခ်ာက္ ခ်ခံရသလုိမ်ိဳး ခံစား 
ေနရတဲ႔သူေတြလည္း ရိွပါတယ္။ က်မကုိ သူမ်ားတခ်ိဳ႕  သူငယ္ခ်င္း ေတြက 
ေျပာတယ္။ “သစ္ေခါင္းေပါက္ဝ” က ေကာင္မေလးတဲ႔။ “သစ္ေခါင္း” ေလွာင္အိမ္ 
ပုိင္ရွင္ မေလးတဲ႔။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ ဆုိေတာ့။  
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က်မမွာ off day လုံးဝ မရိွလို႕ အျပင္ မထြက္ရဘဲ အိမ္ျပဴတင္းေပါက္ဝကေန 
အျပင္ကုိ အၿမဲတမ္း လွမ္းၾကည့္ရင္း အပန္းေျဖ ေနရေတာ့ သစ္ေခါင္းေပါက္ဝ ကေန 
အျပင္ေလာကုိ ၾကည့္ေနတဲ့ ငွက္ ကေလးနဲ႕ တူလုိ႕တဲ့ေလ။ သိပ္ေပ်ာ္ဖုိ႔ ေကာင္းတ႔ဲ 
စကၤာပူႏုိင္ငံႀကီးထဲက ဒုိ႕ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း သင္တုိ႔ရဲ႕  ေပ်ာ္ရႊင္ လြတ္လပ္မႈ႕ကုိ 
အျပည္႔အဝ ေပ်ာ္္ႏုိင္သလုိ သင္႔ရဲ႕ ျဖဴစင္ရုိးသားတ႔ဲ သင္႔စိတ္ႏွလံုးသားနဲ႔ သင္႔ 
ဘဝေလးကုိေတာ႔ စကၤာပူရဲ႕  အလွ အပနဲ႔ မလလဲိုက္ပါနဲ႔လား.. လူမွန္ရင္ အျပစ္ေတြနဲ႔ 
မကင္းပါဘူး.. ကိုယ္ေတာ္သခင္ ေယရႈ ေရွ႕မွာ အျပစ္ကင္းသူ လူသားတစ္ေယာက္မွ် 
မရိွပါ.. တုိ႔ေတြရဲ႕  အျပစ္ ေတြေၾကာင္႔ ေတြေဝမေနပဲ။ တို႔ေတြမွာ ရိွတ႔ဲ အခ်ိန္ေလးနဲ႔ 
အတူ သခါၤရ ဘုရားကို မယုံၾကည္ပဲ ထာ၀ရဘုရားကုိသာ အၾကြင္းမဲ႔ ယုံၾကည္ေနပါ.. 
တုိ႔ေတြ ရွင္သန္ေနတဲ႔ တသက္တာ တို႔ေတြနဲ႔အတူ တုိ႔ေတြရဲ႕  ႏွလံုးသားေတြထဲမွ 
ထာ၀ရဘုရားသခင္ဟာ ထာ၀ရ ရွင္သန္ေနပါတယ္။ ပူပန္စရာမလို။ လုိက္ရွာ ေငးေမာ 
ေနစရာမလိုပါဘူး.. တုိ႔ေတြ ယုံၾကည္ေနတဲ႔ ထာ၀ရဘုရားဟာ တုိ႔ေတြရဲ႕  ႏွလံုးသား 
အတြင္း စိတ္ထဲမွာ ကယ္တင္ပုိင္ရွင္ သခင္ေယရႈရိွတယ္ ဆိုတာကုိ ခြန္အား 
ေပးလိုက္ရင္း.. သခင္႔စကားကုိ ဖတ္ရႈေနသူ အားလံုးလည္း ဘုရားသခင္ထံမွ 
ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ ရရိွႏုိင္ပါေစ။  ။ L .နန္ကုိင္ 
------------------------------------------------------------ 

ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ေပးလွဴျခင္းရဲ႕  အက်ိဳးေက်းဇူး  Thian Hnem Par(သဲျမတ္မြန္) 
ဟာေလလုယာ။ ေက်းဇူးေတာ္အေပါင္းကို ခ်ီးမြမ္းပါ၏။ ယခုလုိ သခင္႔စကားမွာ 

ဆက္လက္ၿပီးေတာ႔ သက္ေသခံခြင္႔ရတ႔ဲ အတြက္ ဘုရားရွင္ကို ေက်းဇူးတင္၏။ 
အဖဘုရားရွင္ေၾကာင္႔သာ က်န္းမာခြင္႔ကို ဆက္လက္ၿပီးခံစား ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ 
ေမတၱာရွင္ သခင္၏ ေဖးမ ကူညီမႈေၾကာင္႔ ဆက္လက္ၿပီး ျငိမ္သက္ျခင္းကို ခံစားေနရ 
ပါတယ္။ ယခု သမီး အနည္းငယ္ သက္ေသခံ ေ၀ငွလုိတာကေတာ႔ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ေလး 
ေပးလွဴျခင္းရဲ႕  အက်ိဳးေက်းဇူးေလးျဖစ္ပါတယ္။ သမီးဟာ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ ေပးလွဴျခင္း 
ရဲ႕အက်ိဳးေၾကာင္႔ ဘုရားရွင္ရဲ႕  ေကာင္းႀကီးေက်းဇူးေတာ္ကုိ တစ္ဖန္ျပန္လည္ ခံစား 
ရတာေလး ေ၀ငွခ်င္ပါတယ္။ ၿပီးခ႔ဲတ႔ဲ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တုန္းက သမီးျမန္မာကို အလည္ 
၂ပတ္ ျပန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစကၤာပူမွာ ေရာက္တာ၂ႏွစ္ျပည္႔လုိ အိမ္ရွင္ေတြက အလည္ 
ေပးျပန္တာပါ။ ၅ရက္ေန႔ အျပန္ႏွင္႔ ၁၉ အလာ အတြက္ကို သူေဌးက ကိုယ္တိုင္ 
ေလယာဥ္ လက္မွတ္ ၀ယ္ေပးပါတယ္။ သမီးက ကေလးျမိဳ႕နယ္ဘက္ကပါ။ ရန္ကုန္ကို 
၁၇ရက္ေန႔မွာ ျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ အသိေတြ မရိွေတာ႔ ျမကန္သာ 
ဧည္႔ရိပ္သာမွာ တည္းခုိပါတယ္။ သမီးလက္ထဲမွာ ရိွတ႔ဲ ပုိက္ဆံကုိ သမီး ေရတြက္ 
လုိက္တယ္။  ဧည္႔ရိပ္သာ အခန္းအတြက္ ၁၀၀၀။ ၂ညစာ ရွင္းၿပီး D Form ယူဖို႔ 
အတြက္ ၁၅၀၀ ကုိ သတ္သတ္ေလး ဖယ္ထားလုိက္တယ္။ ၿပီးေတာ႔ ထမင္းစားဖို႔ 
အတြက္ ၁၀၀၀ သိမ္းထားလိုက္ပါတယ္။ သမီးသုံးဖုိ႔ လုိအပ္သမွ်ကလြဲလို႔ က်န္တဲ႔ 
အ၀တ္အစားေတြ ၀ယ္ရင္ေကာင္းမလားလို႔ စဥ္းစားမိတယ္။ သမီးလက္ထဲမွာ ၈၇၀၀ 
က်န္ပါေသးတယ္။သမီးလုိခ်င္တာ အ၀တ္စားေတြ မ၀ယ္ပဲ ညစဥ္ခြန္အား စာေစာင္ကို 
အလွဴေငြ ထည္႔လုိက္ပါတယ္။ အဒဲါၿပီးေတာ႔ D-form ယူဖုိ႔အတြက္ သမီးျပင္ဆင္ 
ပါတယ္။ သမီးရဲ႕  မွတ္ပုံတင္ပဲ တည္းခုိခန္းပုိင္ရွင္ကုိ အပ္ထားပါတယ္။ သမီးရဲ႕ 
passport နဲ႔ WP ႏွင္႔ ေလယာဥ္ လက္မွတ္ကုိ သမီး မအပ္လိုက္ပါဘူး။ အဒဲါေတြကုိ 
အျပင္ထြက္ေတာ႔မယ္ ဆုိေတာ႔ ယူေဆာင္သြားဖုိ႔ သမီး ၾကည္႔လုိက္တယ္။ အေရးႀကီး 
တ႔ဲ ေလယာဥ္ လက္မွတ္ ေပ်ာက္ေနခဲ႔တယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ က်က်န္ခဲ႔မွန္းမသိ 
ဘယ္လုိ ေပ်ာက္ဆုံးမွန္း မသိပါဘူး။ သမီး စိတ္ပူခဲ႔ပါတယ္။ အိတ္ေတြကုိ ႏွစ္ခါ သုံးခါ 
ျပန္စစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ေလယာဥ္လက္မွတ္ကုိေတာ႔ ျပႏ္ရွာမေတြ႔ပါဘူး။ အဲဒါနဲ႔ပဲ 
သမီး ခ်က္ခ်င္း အိမ္ေအာက္ထပ္ကုိ ဆင္းၿပီး တည္းခုိခန္းပုိင္ရွင္ကို အက်ိဳးအေၾကာင္း 
ေျပာျပတယ္။ သူကဘယ္လို ျပန္ေျဖသလဲ ဆုိေတာ႔ နင္က ငါ႔ကိုမွ မအပ္ထားတာ၊ နင္ 
အပ္ထားတာ မွတ္ပုံတင္ပဲေလ။ တုိ႔လက္ထဲကေန ေပ်ာက္ဆုံးသြားရင္ေတာ႔ တာ၀န္ 
ယူရမွာေပါ႔။ အခုဟာက နင္႔လက္ထဲကေန ေပ်ာက္ဆံုးထားတဲ႔အတြက္ တာ၀န္ 
မယူႏုိင္ဘူး။ ခင္ဗ်ား အခန္းေသာ႔လည္း ခင္ဗ်ားပဲကိုင္တယ္။ ခင္ဗ်ား အခန္းထဲကို 
ဘယ္သူမွ မ၀င္ဘူးတ႔ဲ။ ဒါေပမဲ႔ ေလယာဥ္နဲ႔ ပတ္သက္တာ က်ဳပ္လည္း သိပ္မသိဘူး။ 
ခင္ဗ်ား ေလဆိပ္ကုိသြားၿပီး အသစ္၀ယ္ရင္ဝယ္။ အဒဲါမွ အဆင္ေျပမယ္တ႔ဲ။ သမီး 
မ်က္ရည္ က်လု မတတ္ပါ။ လက္ထဲမွာ ရိွတ႔ဲပုိက္ဆံလည္း ေပးလွဴလုိက္လုိ႔ မရိွ 
ေတာ႔ဘူး။ ေလဆိပ္ကုိ သြားၿပီး ေလယာဥ္လက္မွတ္ ၀ယ္ဖုိ႔မေျပာနဲ႔ သြားဖို႔ တကၠစီခ 
ဖုိးေတာင္ မရိွပါဘူး။ သမီး အင္တာနက္ဆုိင္ကို D-Form ယူဖုိ႔အတြက္ သြားလုိက္ပါ 
တယ္။ အဒဲီအခ်ိန္က ဇြန္လဆိုေတာ႔ မုိးရြာခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သမီး အျပင္လည္း 
ေရာက္ေတာ႔ မုိးနည္းနည္း ထန္ထန္ေလး ရြာပါတယ္။ သမီးမွာ ထီးလည္း မရိွပါဘူး။ 

မုိးတိတ္ေအာင္ ေစာင္႔ဖုိ႔အတြက္လည္း အခ်ိန္မရိွေတာ႔ပါဘူး။ မုိးရြာထဲမွာ ဆက္ 
ေလွ်ာက္လုိ႔ ရႊရဲႊစုိဲလုိ႔ပါပဲ။ မနက္က်ရင္ စကၤာပူကို လာရမယ္႔ လက္မွတ္က အေရးႀကီး 
ေနပါတယ္။ သမီးေရာက္တ႔ဲ ၁၇ ရက္ေန႔က တနဂၤေႏြေန႔ဆုိေတာ႔ အင္တာနက္ဆိုင္ 
မဖြင္႔ပါဘူး။ တနလၤာေန႔မွပဲ ယူရပါတယ္။ သူတို႔ေတြကုိ ေျပာျပလိုက္တ႔ဲ အခါက်ေတာ႔ 
သူတို႔က သမီးကို ဂရုဏာသက္၀င္တ႔ဲ အတြက္ သမီးကို ကူညီပါတယ္။ ေလဆိပ္ကုိ 
ဖုန္းဆက္လုိက္ေတာ႔ ေလဆိပ္ကို လာစရာမလိုဘူး။ MAI ရုံးမွာပဲ သြားယူလိုက္ပါတဲ႔။  
ေလယာဥ္လက္မွတ္ copy ထုတ္ေပးမယ္တ႔ဲ။ သမီး ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ 
MAI ရုံးလည္း မသိတ႔ဲ အခါက်ေတာ႔ MAI ရုံးကုိ သြားရမည္႔ လမ္းကုိ အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပလိုက္ပါေသးတယ္။ သမီးအခုနက အေၾကာင္း ျပန္ေတြးလိုက္တ႔ဲ အခါက်ေတာ႔ 
သမီးလက္ထဲမွာ ပုိက္ဆံ တစ္ျပားမွ မရိွတာ အကုန္ သိတယ္။ အဒဲီလက သမီးလစာ 
စကၤာပူ 400$ ရပါတယ္။ သမီး ဆယ္ဖုိ႔ တစ္ဖုိ႔ ၅၀ ထည္႔ပါတယ္။ က်န္တာ လမ္းစရိတ္ 
အတြက္ခ်န္ထားတယ္။ သမီးရဲ႕  ႏွလံုးသားထဲမွာ ခံစား ရတာကေတာ႔ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ 
ေပးလွဴဖုိ႔က အေရားႀကီးပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ေပးလွဴလုိက္တ႔ဲ ပုိက္ဆံဟာ ဘုရားရွင္က 
မသံုးပါဘူး။ ဘုရားရွင္ဆီမွာ အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ ေပးလွဴျခင္းဟာ 
ဘုရား သခင္ကုိ ခ်စ္တ႔ဲပုံသက္ေသ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ရရိွလာေသာ အရာထကဲ အဦးဆုံး 
ဘုရားရွင္အတြက္ အရင္ ဆက္ကပ္တာဟာ ဘုရားရွင္ အလြန္၀မ္းေျမာက္ပါတယ္။ 
ဘုရားရွင္ကလည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကုိ တဖန္ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ သြန္းေလာင္းေပးမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ သြန္းေလာင္းတာမွ နဲနဲေလး မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ားႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ သင္႔ရဲ႕ 
လုိအပ္ခ်က္ မွန္သမွ်အားလုံး ျဖည္႔စြက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုိက္ဆံတစ္က်ပ္မွ မကုန္ 
ဘဲ ေလယာဥ္လက္မွတ္အသစ္ သမီးလက္ထဲ ကုိင္ေဆာင္ခြင္႔ကို ဘုရားရွင္ ေပးသနား 
ေတာ္မူတယ္။ တရားေဟာရာက်မ္း ၁၄း၂၉ထမဲွာ ဂတိေတာ္ ပါရိွပါတယ္။ သို႕ျဖစ္လွ်င္ 
သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားသည္ သင္႔တုိ႔ျပဳေလရာရာ၌ ေကာင္းခ်ီး ေပး 
ေတာ္မူမည္ဟု အတည္႔အလင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ ေပးျခင္းဟာ အခမဲ႔ 
သက္သက္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားရွင္က ကြ် ႏု္ပ္တို႔ကို တဖန္ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ သြန္း 
ေလာင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္ေသာ စာဖတ္သူမ်ား ဘုရားျမတ္အတြက္ ေပးဆပ္ဖုိ႔ အခြင့္ 
ႀကံဳလာရင္ သင္ႏုိင္သေလာက္ ဆက္ကပ္ေပးလွဴပါ။ ဘုရားရွင္ ဝမ္းေျမာက္မွာပါ။ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕  အသက္တာ ခရီးတစ္ေလွ်ာက္လုံး ဘုရားရွင္ လိုအပ္သမွ် ျဖည္႔စြက္ 
ေပးမွာပါ။ မာလခိ ၃း၁၀ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ ရိွသမွ်ကုိ ဘ႑ာတုိက္ထဲသို႔ သြင္း၍ ငါ႔အိမ္ 
ေတာ္၌ စားစရာရွိေစျခင္းငွါ ျပဳၾကေလာ႔။ ငါသည္ မုိးေကာင္းကင္ ျပဴတင္းေပါက္တို႔ကုိ 
ဖြင္႔၍ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို အကုန္အစင္သြန္းေလာင္းမည္။ မသြန္းေလာင္းမည္ကို 
ထုိသို႔ စုံစမ္းၾကေလာ႔ ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 
စာဖတ္သူ အေယာက္စီတိုင္းရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲမွာ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကိန္းဝပ္ 
ေတာ္မူပါေစ..အာမင္  ။  ။ Thian Hnem Par(သဲျမတ္မြန္) 
---------------------------------------------------------- 

ပုတ္ခဲ႔သည္႔တစ္ေလွလုံးတြင္  မယ္မင္းရံ (မ/ဒဂုံ) 
         ကြ်န္မ ကုိယ္ေတြ႔ ၾကံဳခဲ့ရတ႔ဲ အျဖစ္အပ်က္ေလး တစ္ခုကုိ ေ၀မွ်ပါရေစ။      
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကြ်န္မ ၂၁ ႏွစ္ အရြယ္ကပါ။ ကြ်န္မရဲ႕  အလုပ္က ဗဟန္း (၃) လမ္းမွာ 
ျဖစ္ၿပီး ေနတာက မ/ဒဂုံ မွာဆိုေတာ႔ ညသက္အိမ္ျပန္ရင္ မ/ဒဂံု ဘက္ကေရာ 
မ/ဥကၠလာ ဘက္ကပါ ျပန္လို႔ ရပါတယ္။ တစ္ေန႔ ကြ်န္မ မ/ဥကၠလာ (၄၃) ကားကုိ 
စီးလာတဲ႔ေန႔ပါ။ ျပန္ခ်ိန္က ည ၇နာရီ ၀န္းက်င္ဆိုေတာ႔ ကားက ေတာ္ေတာ္ က်ပ္ 
ပါတယ္။ တေန႔လံုး ပင္ပန္းထားၿပီဆိုေတာ႔ ထမင္းခ်ိဳင္႔ အလြတ္ကုိေတာင္ မသယ္ခ်င္ 
ေတာ့ပါ ။ ကားေပၚမွာ ကြ်န္မရဲ႕  ညာဘက္ ၂ ေယာက္ျခားေလာက္မွာ ကြ်န္မထက္ ၃ 
ႏွစ္ေလာက္ ႀကီးမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရတ႔ဲ အစ္မတစ္ေယာက္ ကြ်န္မနည္းတူ မတ္တပ္ရပ္ 
ေနၿပီး ဘယ္ဘက္မွာေတာ႔ ၂ ေယာက္ျခားေလာက္မွာ ထုိင္ေနတဲ႔ ကြ် န္မေအာက္ ၃ 
ႏွစ္ေလာက္ ငယ္မယ္လုိ႔ ထင္ရတ႔ဲ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ပါလာပါတယ္။ က်န္တ႔ဲ 
ကၽြန္မ ေဘးနားမွာ ကပ္စီးလာတဲ့သူေတြက အမ်ိဳးသားေတြပါ။ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာေတာ့ 
အမ်ိဳးသမီး တစ္ခ်ိဳ႕ရိွပါတယ္။ 
         ျပႆနာ စတာက ကြ်န္မ ကားေပၚေရာက္ၿပီး ၃ မွတ္တိုင္ေလာက္မွာပါ။ 
အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္ အသက္အားျဖင္႔ ၅၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ပါ။ ကၽြန္မရဲ႕  
ေနာက္ဘက္မွာ ရပ္ၿပီး၊ လူက်ပ္တာကုိ အေျခခံၿပီး အခြင္႔ေကာင္းယူဖုိ႔ ၾကံစည္တာပါ။ 
သူရဲ႕ လက္ေတြက အေပၚတန္းကုိ မကုိင္ပါဘဲ။ ကြ်န္မ ေရွ႕က တန္းေတြကုိ ေက်ာ္ၿပီး 
ကုိင္ေတာ႔ အမ်ားအျမင္မွာလည္း လြဲမွားစရာ ျဖစ္ေနသလုိ၊ ကြ်န္မ ကုိယ္တုိင္လည္း 
စိတ္ က်ဥ္းက်ပ္ၿပီးေရွာင္လႊစဲရာ မရိွ၊ ေအာ္ဟစ္ ရေလာက္ေအာင္လဲ မဝ့ံမရဲနဲ႔ ျဖစ္ေန 
ခဲ႔တာပါ။ ေရွ႕ဘက္ မွတ္တုိင္ေတြမွာ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ဆင္းတုိင္း ကြ်န္မ 
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ေနရာ အတင္းေရႊ႕ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ထုိင္ေနတဲ႔ ေကာင္မေလးနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ နီးလာ 
ပါတယ္။ ေကာင္မေလးက ကြ်န္မရဲ႕  အခက္အခဲကို ရိပ္မိေနပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕  ေဘးက 
လူ ဆင္းသြားေရာ အတင္းေနရာဦးၿပီး ကြ်န္မကုိ ေနရာေပးလို႕ ေနရာရၿပီး ကၽြန္မက 
ၿငိမ္းခ်မ္း သြားေပမဲ႔ အဒဲီလူႀကီးက ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္က အစ္မ ဆီကို ေရာက္ 
သြားၿပီး ကြ်န္မ နည္းတူ ဒုကၡေပးပါတယ္။ အေျခအေနက ပုိဆိုးလာၿပီး အရမ္း 
သရုပ္ပ်က္ ေနတာမုိ႔ ထုိ အစ္မ ကြန္မတို႔နား တုိးလာၿပီး မ်က္ရည္ေတြေတာင္ ဝဲေနပါ 
ၿပီ။ တကယ္ေတာ႔ ထိုေကာင္မေလးနဲ႕ အစ္မႀကီးက ညီအစ္မေတြပါ။ ထိုအေျခ 
အေနကုိ ကြ်န္မေဘးက ေကာင္မေလးလည္းသိေရာ အဒဲီလူႀကီးကို “ကုိယ္႔အသက္ 
အရြယ္မွ အားမနာ၊ တဏွ ာရူးေနလား” ဆုိၿပီး ေအာ္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီလူႀကီးက 
ျငင္းတာေပါ႔။ အားလံုးလည္း စိတ္၀င္စားၿပီး ၀ုိင္းၾကည္႔ၾကတာေပါ႔။ ေကာင္မေလးက 
“ငါ အားလုံး သိတယ္၊ ျငင္းဖုိ႔ မႀကိဳးစားနဲ႔။ နင္အခုနက ဒီအစ္မကုိလည္း အဒဲီလို 
လုပ္ခ့ဲတာ မုိ႔လို႔ ငါေနရာ အတင္းဦးၿပီး ထုိင္ခုိင္းတာ”  ဆိုၿပီး နင္ေတြ ငါေတြနဲ႔ သြက္ 
လက္စြာ ျပန္ေျပာလည္း ေျပာေတာ႔ အဖုိးႀကီး အရမ္းရွက္ၿပီး “ေကာင္မ မုိက္ရုိင္းအံုး” 
ဆုိၿပီး ေကာင္မေလးကုိ ပါးရိုက္လိုက္တယ္ေလ။ အရိွန္က သိပ္မျပင္းဘူးလို႔ ထင္ရေပမဲ႔ 
ေကာင္မေလးရဲ႕  ပါးစပ္က ေသြးေတြ ထြက္လာၿပီး ေကာင္မေလး ေအာ္ဟစ္ ေသာင္း 
က်န္း ငုိေတာ့တာေပါ႔။ ကားေပၚက အမ်ိဳးသားေတြ၊ အသက္ႀကီးပုိင္းေတြ အားလုံး 
လည္း တစ္ေယာက္ တစ္ေပါက္ ထုိလူႀကီး ဝုိင္းေျပာၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ႔ 
ရဲစခန္း (မရမ္းကုန္း) ေရာက္သြားပါတယ္။ ထိုက႔ဲသုိ႔ ျဖစ္စဥ္က ေခ်ာ္တြင္းကုန္း မီးပြိဳ င္႔ 
မွာပါ။ အဒဲီမွတ္တိုင္မွာ ဆင္းရမဲ႔ သူက စလုိ႔ ေနာက္မွတ္တိုင္ေတြမွာလည္း ဘယ္သူမွ 
ဆင္းခြင္႔ မရေတာ႔။ အားလုံး တစ္သီတစ္တန္းႀကီး ရဲစခန္းကို ခ်ီတက္ၾကတာေပါ႔။ 
ရဲစခန္း ေရာက္ေတာ႔ ရဲက လိုအပ္တ႔ဲ သူေနခ့ဲၿပီး၊ မလုိတ႔ဲသူကုိ ျပန္ခြင္႔ေပးပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ႔ အဒဲီ ျပန္ရမဲ႔အထမွဲာ ကြ် န္မ မပါခဲ႔ပါဘူး။ ေကာင္မေလးရဲ႕  ဟိုဘက္ ဒီဘက္ 
လူေတြက သက္ေသ အျဖစ္က်န္ရစ္ခဲ႔ရပါတယ္။ အဒဲီအခ်ိန္က ည (၈)နာရီခြဲ နီးပါးပါ ။ 
အဆုိးထဲက အေကာင္းကေတာ႔ ကားေပၚမွာ ကြ်န္မတုိ႔ လမ္းထဲက ကြ်န္မနဲ႔ နည္းနည္း 
ရင္းႏီွးတ႔ဲ အစ္ကိုက ကားေပၚမွာ ပါလာပါတယ္။ သူက ခြင္႔ေတာင္းၿပီး ကြ်န္မအတြက္ 
အေဖာ္ အျဖစ္ က်န္ခဲ႔ပါတယ္ ။  
         ပထမဦးဆံုး ကာယကံရွင္ ေကာင္မေလး၊ ၿပီးေတာ႔ သူ႔အစ္မ၊ ေနာက္ေတာ႔ 
ကြ်န္မတို႔ သက္ေသေတြကုိ စစ္ပါတယ္။ ေကာင္မေလးေတြက သူတုိ႔ မိဘေတြကို 
ဖုံးဆက္ ေခၚပါတယ္။ ရဲက အက်ိဳးအေၾကာင္းေမးေတာ႔ ေကာင္မေလးက ေျပာျပ 
တယ္။ ဟိုလူႀကီးက ျငင္းတယ္။ ဒါကုိ ေကာင္မေလးက စိတ္တုိလာၿပီး ရဲႀကီးရဲ႕  
ေကာင္တာ (စားပြဲခံု)ကုိ လက္နဲ႕ ပုတ္ၿပီး ေအာ္ပါေလေရာ။ အဒဲီမွာ စခန္းမႈးႀကီးက 
ေကာင္မေလးကုိ ဆူၿပီး ”နင္ ရပ္ေတာ႔ ဒီစားပြဲကို လုံး၀ ပုတ္လုိ႔ မရတာ နားမလည္ 
ဘူးလား” လို႔ေျပာပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ ကြ်န္မလည္း နားမလည္ပါ။ 
         ေနာက္ ကြ်န္မ အလွည္႔ ေရာက္ေတာ႔ ၉း၀၀ ေက်ာ္သြားပါၿပီ။ ရဲက ေမးပါတယ္ 
မင္း ၾကံဳရသမွ် ေျပာပါတဲ႔။ ကြ်န္မ ေျပာျပပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ မျပည္႔စုံဘူး။ ကြ်န္မ နား 
ေရာက္လာၿပီး အခြင္႔ေရးယူပါတယ္ ဆုိတာနဲ႔  အမႈဖြင္႔လုိ႔ မရပါဘူး။ ခေရေစ႔ တြင္းက် 
ၾကံဳရသမ်ွ ေျပာရမွာ ျဖစ္တယ္တ႔ဲ။ ကြ်န္မ အခ်ိန္မဆြဲ ႏုိင္ေတာ႔ပါ ၁၀း၀၀ နီးပါးမွာ 
စခန္းမွာဘဲ ရိွေသးရင္ အိမ္ကုိ ဘယ္္အခ်ိန္ျပန္ေရာက္မွာလဲ။ ကြ် န္မ ရွက္ရြံ႕စြာနဲ႔ဘဲ 
သက္ေသ ခုိင္လံုေအာင္ေျပာခဲ႔ပါတယ္။ ကြ်န္မ ၿပီးသြားေတာ႔ ရဲကိုေမးခဲ့ပါတယ္။ 
ေကာင္မေလး စားပြဲခံု ပုတ္တာကုိ ဘာလုိ႔ စိတ္အရမ္းဆိုးတာလဲလုိ႔။ ရဲႀကီးက 
ေျပာပါတယ္။ အဒဲီလုိ ပုတ္ရင္ အမႈေတြ အမ်ားႀကီးေတြ ေရာက္လာတတ္တယ္တ႔ဲ။ 
မလုပ္ ေကာင္းဘူးတ႔ဲ။ ေနာက္ ဟုိလူႀကီး ဘာျဖစ္ႏုိင္လဲလုိ႔ ေမးေတာ႔ အမႈဖြင္႔ ႏုိင္တယ္ 
တ႔ဲ။ သူေကာင္မေလးကုိ ရုိက္ခဲ႔ တုန္းက သုံးတ႔ဲ လက္ရယ္၊ လက္ျပန္ရုိက္မႈနဲ႔တင္ အမႈ 
ဖြင္႔ႏုိင္ၿပီ ။ ေနာက္ျပႆနာ ပါဆိုေတာ႔ ဒီလူႀကီး မလြယ္ဘူးေပါ႔ ။  
         ကြ်န္မ ၿပီးလုိ႔ အခန္းက ထြက္လာေတာ႔ ေကာင္မေလးေတြရဲ႕  မိဘေတြနဲ႔ 
ေဆြမ်ိဳးေတြ ေရာက္လာပါတယ္။ အားလုံးက ေထာင္ေထာင္ ေမာင္းေမာင္း ဖုိက္တာ 
ပုံစံ ေတြပါ။ ေဘာင္းဘီေတြ ခ်ည္းဘဲဝတ္လာၾကပါတယ္။ ကြ်န္မကုိ အားလုံးက 
ေက်းဇူး တင္တယ္ ေျပာၿပီး Taxi ငွားေပးပါတယ္။ ကြ်န္မနဲ႔ အိမ္နီးနားခ်င္း အစ္ကိုႀကီး 
နဲ႕အတူ ျပန္လာခဲ႔ပါတယ္။ ကြ်န္မ စိတ္မေကာင္းပါ။ အသြားမေတာ္ တစ္လွမ္း ဆိုတာ 
ဟုိလူႀကီး အတြက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကြ်န္မ က႔ဲသုိ႔ ကားေပၚမွာ အဒဲီလူကုိ သိတဲ႔ 
တစ္ေယာက္ေယာက္သာ ပါခဲ႔ရင္ သူ႔ရဲ႕  မိသားစု အတြက္ ေတာ္ေတာ္ အရွက္ကြဲ ရမဲ႔ 
အျဖစ္ပါ။ လူ႔ ပါးစပ္ေပါက္ တစ္ေပါက္ ပိတ္ရတာ ခက္ခဲတယ္ မဟုတ္ပါလား။ 
         ကြ်န္မ အိမ္ေရာက္ေတာ႔ ည ၁၁း၀၀နာရီ ထုိးေနပါၿပီ။ ထီ မထိုးခဲ႔ဘဲ ထီေပါက္ 
တ႔ဲ ကြ်န္မက ေနရင္းထိုင္ရင္း အရွက္ရခဲ႔ပါတယ္။ အိမ္မွာ ေမေမ စိတ္ပူေနခဲ႔ရတယ္။ 

အားလုံးရဲ႕  နားခ်ိန္ေတြ ေလ်ာ႔ပါးခဲ႔ ရတယ္။ တကယ္႔ကုိ ငါးခုံးမ တစ္ေကာင္ေၾကာင္႔ 
တစ္ေလွလံုး ပုတ္ခဲ႔ရတာပါ ။  
         တကယ္ေတာ႔ ဒီျပႆနာမွာ ကြ်န္မရဲ႕  ပေယာဂ သိပ္မကင္းပါဘူး လုိ႔ထင္ပါ 
တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ႔ ေနရာ ရစဥ္က ကြ်န္မ မထုိင္ဘဲ ဦးေလးႀကီးကို ေပးထိုင္ 
ခုိင္းလိုက္ရင္ ဒီလုိ အရွည္ေတြ ျဖစ္မလာႏုိင္ပါ။ အဒဲီေနာက္ပုိင္းက စလို႔ ကြ် န္မ 
လုိင္းကား စီးတိုင္း ဒီလုိ အခက္အခဲ တစ္စုံတစ္ေယာက္ ျဖစ္တာျမင္တိုင္း၊  အမ်ိဳးသား 
(ထိုျပႆနာမ်ိဳး ဖိတ္ေခၚသူ) တဏွာရူးကို ေနရာေပးခဲ႔ပါတယ္။ တစ္ေလွလံုး ထပ္၍ 
အပုတ္ မခံႏုိင္လို႔ပါ ။   ။ မယ္မင္းရံ (မ/ဒဂုံ) 
-------------------------------------------- 
သက္ေသခံခ်က္   ေနာ္ေမလဲ႔ဝင္း 
ေယာ ၁၄း၁၄  သင္တုိ႔သည္ ငါ၏နာမကို အမီွျပဳ၍ တစ္စုံတစ္ခုေသာ ဆုကို ေတာင္း 
လွ်င္၊ ေတာင္းသည္႔အတုိင္း ငါျပဳမည္။  

အႀကီးျမတ္ဆုံးေသာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ နာမေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ အသက္ 
ရွင္ေသာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ ႀကီးျမတ္ျခင္း အေၾကာင္းေတြကုိ 
သက္ေသခံခ်င္ပါတယ္။ ၂၀၁၂၊ ၁လပုိင္းက စၿပီး ကြ်န္မရဲ႕  မ်က္ႏွာက ၾကည္႔ခ်င္စရာ 
လုံး၀ကို မေကာင္းပါဘူး။ ဆရာမက ေဆး၀ယ္ေပးတယ္ လိမ္းတယ္။ မသက္သာပါ 
ဘူး။ ကြ် န္မ အရမ္းစိတ္ညစ္ခဲ႔ ရပါတယ္။ အျပင္သြားတဲ႔အခါ သူမ်ားမ်က္ႏွာ ေျပာင္ 
ေျပာင္ ေခ်ာေခ်ာေလးေတြကို ေတြ႔ရင္ ပုိၿပီးေတာ႔ေတာင္ စိတ္ညစ္ ဝမ္းနည္းရပါတယ္။ 
မွန္ ၾကည္႔ရင္လည္း အရမ္းကို ငုိခ်င္ခဲ႔တယ္။ ငုိလည္း ငုိခဲ႔ ရပါတယ္။ တစ္ခါတေလ 
က်ရင္ မွန္ေတာင္ မၾကည္႔ခ်င္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ႔ရပါတယ္။ အသက္ႀကီးတ႔ဲ အဘုိး 
အဘြားေတြရဲ႕  မ်က္ႏွာကိုၾကည္႔ၿပီး ဘုရားသခင္ကို ေမးခြန္းေတြ အမ်ားႀကီး ေမးမိခဲ႔ 
တယ္။ ဘုရားသခင္ အသက္ႀကီးတ႔ဲ သူေတြရဲ႕  မ်က္ႏွာမွာေတာင္ အဖုအပိန္႕ မရိွ 
ေျပာင္ေခ်ာေနၿပီး သမီးလို လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ႕မ်က္ႏွာမွာက်ေတာ႔ အဖုေတြမ်ား 
လုိက္တာေပါ႔။ ဘာေၾကာင္႔လဲဆိုၿပီး ေမးမိခ႔ဲတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕  ႏႈတ္ 
ကပတ္ေတာ္ကုိ သတိရမိပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ေသေသာသူ၊ မနာမက်န္း 
ျဖစ္ေသာသူ၊ စကား အေသာသူ၊ နားပင္းေသာသူ၊ မ်က္စိ မျမင္ေသာသူ၊ နတ္ဆိုး 
စြဲေသာသူ အားလုံးရိွသမွ်ကုိ အနာေရာဂါကို ျငိမ္းေစေသာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း သတိရ 
မိလာတဲ႔ အခါ ကြ်န္မရဲ႕  အျပစ္ကုိ ေတာင္းပန္ၿပီး ( မာကု ၁ း ၄၀ ) မွာ ႏူနာစြဲေသာ 
သူတစ္ေယာက္ဟာ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ဒူးေထာက္ၿပီး ကုိယ္ေတာ္ အလုိရိွလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္ 
ကုိ သန္႔ရွင္းေစႏုိင္ပါတယ္ ဆိုတဲ႔အေၾကာင္း ေတာင္းပန္လိုက္ၿပီး ေျပာတဲ႔အခါ သခင္ 
ေယရႈက သနားၿပီး အလုိရိွတယ္ သန္႔ရွင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစလုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူလိုက္တ႔ဲ 
အခါ သူ႕မွာ ရိွသမွ် ႏူနာအားလုံးဟာ ေပ်ာက္ကင္းသြားတာကုိ ေတြ႔ရတာျဖစ္ပါတယ္။  
အဒဲါနဲ႔ ကြ်န္မလည္း ဘုရားသခင္ဆီမွာ ကုိယ္ေတာ္ အလုိေတာ္ရိွလွ်င္ သမီးမ်က္ႏွာက 
အဖုေတြ အားလုံးကုိ ေပ်ာက္ကင္းခြင္႔ ေပးပါလို႔ ဆိုၿပီး စတင္ ဆုေတာင္း လိုက္ပါ 
တယ္။ ဆရာမကလည္း ေျပာပါတယ္။ ဆုိင္မွာသြားၿပီး လုပ္မယ္ဆုိရင္ ေဒၚလာ ၁၀၀ 
ေက်ာ္ကုန္ပါမယ္။ နင္လုပ္မလားလို႔ ေမးပါတယ္။ ပထမေတာ႔ လုပ္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္မိ 
တယ္။ ေနာက္ေတာ႔ စဥ္းစားမိတာ တစ္ခုက၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ ပုိက္ဆံ အကုန္ခံၿပီး လုပ္ရမွာ 
လဲ။ ငါ႔ကို ဖန္ဆင္းထားတ႔ဲ ဘုရားက ေပးေပ်ာက္မွ ေပ်ာက္ႏုိင္မွာ ဆုိတာသိလာေတာ႔ 
ဘုရားသခင္ဆီမွာပဲ ဆုေတာင္းၿပီး ေနလိုက္တာ အခုဆုိရင္ မ်က္ႏွာက အဖုေတြ 
အမဲေတြ ေပ်ာက္သြားပါၿပီ။ ဘယ္လုိ ေရာဂါမ်ိဳးကို ခံစားေနရပါေစ၊ ကြ်န္မတို႔ကုိ 
ဖန္ဆင္း ထားတဲ႔  အရွင္သခင္ရဲ႕  လက္ေတာ္ထဲမွာ လုံးဝအပ္ႏံွလိုက္တ႔ဲ အခါမွာ 
မ်က္ႏွာက အရင္က ထက္ေတာင္ ပုိလွလာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ကြ်န္မ 
ဆီက လိုခ်င္တာက ယုံၾကည္ျခင္း တစ္ခုတည္းပါ။ တကယ္ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ဆုေတာင္း 
တ႔ဲအခါ လက္ေတြ႔ဘဲ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကုိ ခံစားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္သူ 
အေပါင္းလည္း စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ႔ ယံုၾကည္ျခင္းန႔ဲ ဘုရားသခင္ထံ တုိး၀င္ ခ်ဥ္းကပ္ 
ႏုိင္ၾကပါေစလို႔ သက္ေသခံ သတင္းေကာင္း ျဖန္႔ေ၀လိုက္ပါတယယ္ ။  
မႆဲ ၁၇း၂၀(ခ) သင္တို႔သည္ မုန္ညင္းေစ႔ခန္႔မွ်ေလာက္ ယံုၾကည္ျခင္းရွိလ်ွင္ ထို ေတာင္ကုိ 
ေနရာမွ ေရြ႕ ေလာ႔ ဟုဆိုၾကေသာ္ ေနရာမွေရြ႕  လိမ္႔မည္။      ေနာ္ေမလဲ႔၀င္း  
------------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္ Mary ( ရန္ကုန္) 
ေရွ႕ဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕  ႀကီးမားတ႔ဲ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ၀န္ခံခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ 

ဘုရားရွင္ရဲ႕  ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သက္ေသခံခြင္႔ရျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ် န္မ အစပုိင္းတုန္းက စာခ်ဳပ္ျပည္႔ရင္ ဒီမိသားစုမွာ ဆက္လုပ္ဖုိ႔ အစီ 
အစဥ္ မရိွပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ႔ လစာ နဲလို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္မ ေဘာ႔စ္က 
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အစား အေသာက္ တျခားဘာမွ မခြဲျခားေပမဲ႔ ေငြကိုေတာ႔ အရမ္းပဲ ကပ္ေစး ႏဲွပါတယ္။ 
သက္တမ္း မတိုးခင္က သူ ကြ် န္မကို ေျပာတယ္။ ကြ်န္မကို သူ႔ဆီမွာ ဆက္လုပ္ 
ေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ႔ သူ အရမ္း မခ်မ္းသာတဲ႔ အတြက္ေၾကာင္႔ လစာေတာ႔ အမ်ားႀကီး 
မတိုးေပး ႏုိင္ပါဘူးတ႔ဲ။ အလြန္ဆံုး တုိးေပးႏိုင္ရင္ေတာင္ $ 30 ဘဲတိုးေပးႏိုင္မယ္တ႔ဲ။ 
သူတို႔ တစ္မိသားစုလံုးကလည္း ကြ်န္မကို အရမ္းခ်စ္ၾကပါတယ္။ ခုတေလာ အိမ္မွာ 
လုပ္တ႔ဲ သူေတြရဲ႕  လစာက အေတာ္တိုးလာၿပီေလ။ သူဒီေလာက္ တုိးေပးရံုေလးနဲ႔ 
ကြ်န္မ ဆက္မလုပ္ခ်င္ဘူး။ $50 ေလာက္တုိးေပးရင္ ကြ်န္မ ဆက္လုပ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ 
ရိွတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ႔ လစာနည္းတာက လြဲလို႔ တျခားဘာမွ ေျပာစရာမရွိပါ 
ဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ ကြ် န္မ မိသားစုနဲ႔ ေနရင္ေတာင္ ဒီလုိေနႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
အဆင္႔အတန္း ခြဲျခားျခင္းဆိုတာ မိသားစုမွာ လုံးဝမရွိပါဘူး။ စုိးရိမ္စရာ မရိွ၊ ပူပင္စရာ 
မရိွဘူး။ အားလုံးကလည္း ကြ် န္မကုိ ခ်စ္ၾကေတာ႔ ကြ်န္မ ေဘာ႔စ္က ေမးလာတယ္။ 
ဆက္လုပ္မလား။ မလုပ္ဘူးလား။ စာခ်ဳပ္ျပည္႔ဖုိ႔ ၄လ အလုိမွာ ကြ်န္မ ဆက္မလုပ္ဘူး။ 
ကြ်န္မ အလုပ္ေျပာင္းမယ္လုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။ ကြ် န္မ လစာ ကိစၥလည္း မေမးဘူး။ 
အရင္ ကတည္းက သူ ေျပာထားၿပီးသားကုိး။ သူတုိ႔လည္း အေေတာ္ စိတ္မေကာင္း 
ျဖစ္ၾကတယ္။ ကြ်န္မ ေဘာ႔စ္ရ႕ဲ  သူငယ္ခ်င္း/ အမ်ိဳးေတြကလည္း ဆက္လုပ္ေပးဖုိ႔ဘဲ 
ေျပာၾကတယ္။ လစာတုိးေပးဖို႔ ကိစၥ သူတုိ႔ ကူေျပာေပးမယ္တ႔ဲ။ ကြ်န္မ သူတို႔ကုိ 
ရီျပတာက လြဲလို႔ ဘာမွျပန္မေျပာခဲ႔ဘူး။ ကြ်န္မလည္း စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ကြ်န္မ 
ဘာမွ မစဥ္းစားေတာ႔ဘူး။ ကြ်န္မ အနာဂတ္ကိုပုိင္တ႔ဲ အရွင္က သခင္ေယရႈပဲေလ။ 
ကြ်န္မ ေယာဘ ၅း၈-၉ သြားဖတ္မိတယ္။ ဒါနဲ႔ ကြ်န္မ ဆုေတာင္းလိုက္တယ္။ ကြ်န္မ 
ဆႏၵက ဒီ မိသားစုမွာ ဆက္လုပ္ ခ်င္တယ္။ ဆက္လုပ္သင္႔လား၊ မလုပ္သင္႔ဘူးလား။ 
ကြ်န္မ အတြက္ အလုိေတာ္က ဘာလဲ၊ ကြ်န္မ မသိဘူးေလ။ ဒါေၾကာင္႔ ကြ်န္မ အမႈကုိ 
ဘုရားလက္ထဲ အပ္လုိက္ပါတယ္။ သမီးအတြက္ အသင္႔ေတာ္ဆုံးေသာ အရာကုိ 
ျပင္ဆင္ေပးပါလို႔ ဆုေတာင္းခဲ႔တယ္။ စာခ်ဳပ္အသစ္ ထပ္ခ်ဳပ္ၿပီးတ႔ဲ ေနာက္ပုိင္းမွာ 
သခင္႔စကားမွာ သက္ေသခံမယ္လုိ႔ ကတိေပးခဲ႔ပါတယ္။  

ကြ်န္မ ခြင္႔ တစ္ရက္တည္း ရတာမုိ႔လို႔ ေနာက္ထပ္ ၁ရက္ထပ္လုိခ်င္တယ္၊ 
ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းလည္း တက္ခ်င္ တယ္၊ လုိခ်င္တာက ပုိၿပီးမ်ားလာတယ္။ လစာ 
တခုတည္း မဟုတ္ေတာ႔ဘူး။ အရင္ တုန္းက ကြ်န္မ ေဘာ႔စ္က ေျပာဖူးတယ္။ 
ျမန္မာျပည္ အလည္ျပန္ခြင္႔က ၁ဝရက္ဘဲ ေပးႏုိင္မယ္တ႔ဲ။ ၂ပတ္ေတာင္ မရဘူး။ 
ကြ်န္မ ဘာမွ မစဥ္းစားဘူး။ က်မ္းစာဖတ္ ဆုေတာင္းဘဲ ဆက္လုပ္လာခဲ႔တယ္။ 
သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြကို ေျပာျပၿပီး ၀ုိင္း ဆုေတာင္းခုိင္းတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ 
စာခ်ဳပ္ျပည္႔ဖုိ႔ နီးလာၿပီ။ စိတ္ထဲမွာ နဲနေဲတာ႔ ပူေနၿပီ။ တညမွာ ကြ် န္မ ေဘာ႔စ္က 
အလုပ္ကျပန္လာေတာ႔ ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ေနတဲ႔ အေၾကာင္း တစ္ခုကို ေျပာၾကရင္း 
သူက ေမးလာတယ္။ အလုပ္ ဆက္လုပ္ေပးႏုိင္ မလားတဲ႔။ ကြ်န္မကလည္း 
ျပန္ေမးလိုက္တယ္။ ကြ်န္မကို လစာ ဘယ္ေလာက္တုိး ေပးႏုိင္မလဲလုိ႔ေပါ႔။ အံၾသ 
စြာဘဲ ဘုရားက ကြ်န္မကို သက္ေသ ထူလုိက္တယ္။ ကြ် န္မ လုံးဝ မေမွ်ာ္လင္႔ 
ထားဘူး။ $50 ေတာင္ မေမွ်ာ္လင္႔ရဲခဲ႔တာ။ ကြ်န္မကို လစာ $100 ေက်ာ္ထိ တိုးေပး 
ခဲ႔ပါတယ္ ကြ်န္မ တက္ခ်င္တ႔ဲ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းတက္ျခင္း၊ ခြင္႔ ၁ရက္ ပုိရျခင္းႏွင္႔ 
ျမန္မာျပည္ ျပန္ခြင္႔ ၁လ အသီးသီးကို ေအာင္ျမင္စြာ ရရိွခ႔ဲပါတယ္။ ကြ်န္မ 
ဝမ္းသာလြန္းလို႔ ဘာေျပာရမွန္းေတာင္ မသိေတာ႔ဘူး ျဖစ္သြားတယ္။  

ဘုရား သခင္ကို ေက်းဇူးတင္လြန္းလို႔ မ်က္ရည္လည္း ဝဲမိတယ္။ ကြ် န္မ 
သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ အားလုံးကိုလည္း ေျပာျပမိတယ္။ သူတို႔လည္း ကြ်န္မနဲ႔ အတူ 
၀မ္းေျမာက္ ၾကတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕  ဂုဏ္ေတာ္ကုိလည္း ခ်ီးမြမ္းလုိ႔ မဆံုးပါဘူး။ 
ေဟရွာယ ၅၅ း ၈ - ၉ ဒီက်မ္းပုိဒ္ကိုလည္း ကြ်န္မ အရမ္း ခြန္အားရပါတယ္။ အခုဆို 
စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ၿပီးလို႔ က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ အလုပ္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကုိင္လ်က္ 
ရိွပါတယ္။ ဘုရားရွင္က ကြ် န္မကို သူမ်ားနဲ႔ မတူတ႔ဲ အထူးေကာင္းႀကီးကုိလည္း 
ေပးထားပါ ေသးတယ္။ ကြ်န္မ အျပင္ထြက္တ႔ဲ အပါတ္ကုိလည္း ကုိယ္ႀကိဳက္တ႔ဲ 
အပါတ္ ထြက္လုိ႔ ရသလုိ ျမန္မာျပည္ ျပန္လည္ခြင္႔ လ ကိုလည္း ကုိယ္ႀကိဳက္တ႔ဲ လ 
ကုိ ျပန္လည္ခြင္႔ ရခဲ႔ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ အထူးဘဲေကာင္းျမတ္ပါတယ္။ ခ်စ္ေသာ 
ခရစ္ယာန္ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ အားလုံးလည္း ဘယ္အမႈမဆို ခရစ္ေတာ္ 
လက္ထဲအပ္ႏံွၿပီး ကြ်န္မ နည္းတူ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခြက္ဖလား ခံစားႏုိင္ပါေစလို႔ 
ဆုမြန္ ေတာင္းရင္းနဲ႔ ဘုရားရွင္ရဲ႕  ေကာင္းျမတ္ျခင္း အေၾကာင္းကို သက္ေသခံ 
လုိက္ပါ တယ္။ ဖတ္ရႈသူ အားလုံးအေပၚ ဘုရားရွင္ ေကာင္းႀကီး ေပးပါေစ။ အာမင္။ 
ခရစ္ေတာ္နာမ၌ - Mary ( ရန္ကုန္)  

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

မိတ္ဆက္ေပးပါ ေရႊသဇင္ 
က်မရဲ႕ အိမ္ရွင္ေတြက လက္၀တ္ ရတနာေတြကို ဟိုပစ္၊  ဒီပစ္ ပစ္ထားၿပီး၊ 

ရွာမေတြ႔တဲံ အခါက်ရင္။ လာပါအုံး၊ ရွာေပးပါအံုး။ ငါ႔အခန္းကို သန္႔ရွင္းေရး လုပ္တာ 
နင္ဘဲ ရိွတယ္။ ငါ့ပစၥည္းေတြ မေတြ႕မိဖူးလား ဆုိတဲ့ မယုံသကၤာ ဒီေလသံေတြ မခံစား 
ႏုိင္ဘူး။ အလုပ္ ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ႏုိင္ေပမဲ႔။ ဒီေလသံမ်ိဳးေတြ ခံစားရတာ အခက္ဆုံး 
ပါဘ။ဲ တေန႔ေတာ႔ သူေဌးသမီး အငယ္က သူ႔နာရီ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ တန္ ရွာမေတြ႔လို႔ 
က်မကုိ ေလသံမာမာနဲ႔ ရွာေပးဘို႔ ထပ္တလဲလဲေျပာတယ္။ က်မ စိတ္ထဲမွာ လုံး၀ မရွာ 
ေပးခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ႔ အုိေက တခြန္းဘဲ ေျပာလိုက္တယ္။ ညက်ေတာ႔ က်မ အိပ္ယာ 
မ၀င္ခင္ က်မ ဆုေတာင္းတ႔ဲ အခါ သူ႔နာရီကုိ သူဘယ္မွာ ထားသလဲ၊ သတိရတ့ဲ 
သူ႔စိတ္ကို ဘုရားသခင္ ႏိႈးေဆာ္ေပးပါ။ ဒီအမႈအရာ ကုိယ္ေတာ္ တတ္ႏုိင္တယ္။ 
သက္ေသ ခံႏုိင္ဖုိ႔ ကုိယ္ေတာ္ သမီးကို မစပါလို႕ ရုိးရုိးေလးဘဲ ဆုေတာင္းလုိက္ပါ 
တယ္။ နံနက္ခင္း မနက္စာ က်မ ျပင္ေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ၊ ထမင္းစားခန္းထဲ ၀င္လာၿပီး 
သူ႔နာရီကို ေတြ႔ၿပီးဆုိတ႔ဲ အေၾကာင္း အားနာတဲ႔ မ်က္လုံးနဲ႔ က်မကုိ လာေျပာပါတယ္။ 
ဒါနဲ႔ က်မ ခ်က္ခ်င္း သက္ေသခံလုိက္တယ္။ ညတုန္းက ငါဘုရားကို ဆုေတာင္းတယ္ 
နင္႔စိတ္ကို ဘုရားက ႏိႈးေဆာ္ၿပီး နင္ဘယ္မွာ ထားခဲ့သလဲဆိုတာ နင္ သတိရဖုိ႔ ငါ 
ဘုရားကို ဆုေတာင္းတ႔ဲအခါ ဘုရားသခင္က ငါ႔ကုိခ်က္ခ်င္း အေျဖေပးတယ္။ ဘုရား 
သခင္က နင္နဲ႔ ငါ့အေပၚ ေကာင္းတယ္လုိ႕ ေျပာလိုက္တာေပါ႔။ အံ႔ၾသ ေလးစားတဲ႔ 
မ်က္လုံးနဲ႔ က်မ အၾကည္႔ခံလိုက္ရပါတယ္။ ဣသေရလ တုိင္းျပည္က ကြ်န္မေလးက 
ထာ၀ရဘုရား အသက္ရွင္တ႔ဲ အေၾကာင္း ပေရာဖက္ ဧလိရဲွနဲ႔ သူ႔သခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 
ေနမန္ကို မိတ္ဆက္ေပးသလိုဘဲ ျမန္မာျပည္ကလာေသာ ယုံၾကည္သူ ျမန္မာ အိမ္ 
အကူ အလုပ္သမေလးေတြလည္း ကုိယ္႔ရဲ႕  အလုပ္ရွင္ သူေဌးေတြကို ထာ၀ရ ဘုရား 
သခင္ အသက္ရွင္ေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးႏုိင္တ႔ဲ သူေတြျဖစ္ႏုိင္ၾကပါေစ။ ေရႊသဇင္ 

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

ဘုရားသခင္ကုိေၾကာက္ရြံေလးစားျခင္းမရိွသူမ်ားအေၾကာင္း ေလာမဲ  
မထီမ့ဲျမင္ျပဳျခင္း။ အလဲြမယူၾကႏွင့္။ ဘုရားသခင္သည္ မထီမ့ဲျမင္ ျပဳျခင္းကုိ ခံေတာ္မမူ။ 
လူသည္ မ်ဳိးေစ့ ႀကသဲည္ အတုိင္း၊ အသီးအႏံွကို ရိတ္ရလိမ့္မည္။ ဂလာတိ ၆း၇ 
ငါတုိ႔ဘုရားသခင္သည္ ေလာင္ေသာမီး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ေဟၿဗဲ ၁၂း၂၉  
ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္တပါးတြင္ လူငယ္အသင္းအုပ္ဆရာ တပါးရွိသည္။ အမႈ 
ေတာ္ေဆာင္ဘ၀ ေရာက္ေသာ္လည္း လူငယ္ဘ၀တြင္ ရွိတတ္ေသာ ဇာတိပကတိ 
သေဘာ အျပည့္အ၀ ရွိဆဲပင္။ သူ႔အေၾကာင္း သိေသာ အသင္းသူ အသင္းသားမ်ား 
သည္ သူ႔ကုိ မေလးစားၾက။ တေန႔- တနဂၤေႏြ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းတြင္ ဆရာသည္ 
ခရစ္ေတာ္၏ ေသြးေတာ္အေၾကာင္းကုိ ေဟာေျပာပါသည္။ ပရိတ္သတ္ထဲ ထိုင္ေနသူ 
အေၾကာင္းသိ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးသည္ ေဘးမွာ ထုိင္ေနသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကို 
ကပ္ၿပီး ဆရာေဟာေျပာေသာ တရားစကားကို တုိးတိုးေလး ကပ္ၿပီး ေလွာင္ေနပါ 
သည္။ ၀တ္ျပဳျခင္း မၿပီးမွီ ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ ပါးျပင္္တြင္ အနာကြက္မ်ား ခ်က္ျခင္း 
ေပၚလာ ပါေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔ကိုယ္သူ မသိလုိက္။ 
ထုိ႔ေနာက္ အမ်ိဳးသမီးသည္ သူမ၏ မ်က္ႏွာျပင္မွ အနာကုိ တတ္ကြ်မ္းေသာ ဆရာ၀န္ 
ႏွင့္ ကုသခ့ဲပါသည္။ မေပ်ာက္၊ ထို႔ေၾကာင့္ အေရျပား အထူးကု ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ေဆး 
ကုသမႈကုိ ခံယူေသာ္လည္း ေပ်ာက္ကင္းျခင္း မရွိ။ အထူးကု ဆရာ၀န္ေျပာင္းၿပီး 
ကုသျပန္၏။ ဒီတစ္ခါ ဆရာ၀န္က ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္သူ။ ဆရာ၀န္သည္ သူ၏ ေဆး 
ကုသ ခ့ဲေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာၿပီး သူ႔ကိုေမးလိုက္သည္။ 
ဆရာ၀န္= သမီး ဘာေတြ လုပ္ခ့ဲသလဲ။ အမ်ိဳးသမီးသည္ ဆရာ၀န္ ရည္ရြယ္ေသာ 
ေမးခြန္းကို နားမလည္ခ့ဲ။ ဆရာ၀န္= ဘုရားသခင္ မၾကိဳက္တဲ့အရာ၊ အမဂၤလာျဖစ္တဲ့ 
အရာေတြ လုပ္ခ့ဲမိတာ ရွိလား။ ဆရာ၀န္၏ ေမးခြန္းကို တျဖည္းျဖည္း စဥ္းစားလိုက္၏။ 
ေနာက္ဆုံးတြင္ လူငယ္ အသင္းအုပ္ဆရာ တရားေဟာစဥ္က တုိးတုိးေလး ေလွာင္ 
ေျပာင္ ခ့ဲေၾကာင္း သတိရလိုက္ၿပီး ဆရာ၀န္ကို ေျပာျပလိုက္ပါသည္။ ဆရာ၀န္က 
ဆက္ေျပာသည္မွာ- သင္းအုပ္ ဆရာ၊ တရားေဟာဆရာမ်ားသည္ လူသား ျဖစ္သည့္ 
အေလ်ာက္ မည္သူမွ မျပည့္စုံႏုိင္။ မတူညီေသာ အားနည္းခ်က္မ်ား ကုိယ္စီ 
ရွိၾကပါသည္။ ဘုရား ေက်ာင္းထဲ တြင္ တရားေဟာသည့္အခါ တခါတရံတြင္ ဆရာ 
သမားမ်ား ေဟာသည္ထက္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္မွ ၀င္ေရာက္ေျပာဆိုျခင္း 
ျဖစ္သည္။ တရားေဟာခ်က္ကုိ ေလွာင္ေျပာင္ ျခင္းသည္ သင္းအုပ္ဆရာကုိ 
ေလွာင္ေျပာင္ရာ မေရာက္။ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ကုိ မထီမ့ဲျမင္ျပဳျခင္း ျဖစ္သလို 
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ မထီမ့ဲျမင္ ျပဳရာ ေရာက္၏။ ေဆးပညာ အရ ဒီေလာက္ 
ကုထားသည္မွာ မုခ်ေပ်ာက္ရမည္။ မေပ်ာက္ရသည့္ အေၾကာင္းသည္ ဘုရားသခင္ 



 

The LORD’S 
Word 5-139 

ocifhpum;  0dnmOfa7;7m pmapmif/   trSwfpOf 139  rwfv 2013  ckESpf/       

EdkifiHwumrS   jrefrmc&pf,mef   toif;awmfESifh rdwfo[m,rsm;twGif;  tcrJh  jzefYcsd7ef          uefYowf        xkwfa0onf/ 
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အလုိမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို ေတာင္းပန္ၿပီး အသင္းအုပ္ 
ဆရာကုိပါ ေတာင္းပန္ရန္ လို ေၾကာင္း ဆရာ၀န္မွ ေျပာလုိက္ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးသည္ ဆရာကုိ သြားမေတာင္းပန္ခဲ့သလုိ သူ၏ မ်က္ႏွာမွ 
အနာ သည္လည္း မေပ်ာက္ဘဲ ရွိေနခ့ဲပါသည္။ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႔တဲ့လာေသာ လူငယ္ 
သင္းအုပ္ဆရာသည္ ေဆးရုံတြင္ ေဆးကုသခံယူရပါသည္။ ဆရာ၀န္မ်ား၏ အဆုိရ 
သူ၏ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ကုိ ေရာက္ခ့ဲပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးသည္ ေဆးရုံေပၚတြင္ 
ဆရာကုိ သြားေတာင္းပန္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး၏ မ်က္ႏွာမွ အနာ 
သည္ လုံး၀ ေပ်ာက္ကင္းသြားခဲ့ပါသည္။ 
အဆုိေတာ္ဂြ် န္လင္ႏြန္ (John Lenon) 
The Beatle ေတးဂီတ အဖြဲ႔မွ နာမည္ႀကီး အဆုိေတာ္ 
ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ ေလာကသည္ မၾကာခင္ အဆုံး 
သတ္ေတာ့မည္။ သခင္ေယရႈကေတာ့ အဆင္ ေျပပါ 
တယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူ႔ သြန္သင္ခ်က္ေတြက ရုိးလြန္းပါတယ္။ 
ဒီကေန႔ က်ေနာ္တုိ႔ အဖြဲ႔ဟာ သူ႔ထက္ပုိၿပီး ေက်ာ္ၾကား 
တယ္။ ဤစကားကို ဂြ် န္လင္ႏြန္သည္ အေမရိကန္ 
မဂၢဇင္း တခုႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးလုပ္သည့္အခါ ေျပာသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိစကားေျပာၿပီး 
၆လ အၾကာတြင္ စိတ္မႏွ႔ံသူ တစ္ဦးက ဂြ် န္လင္ႏြန္ကို ေသနတ္ျဖင့္ ၆ခ်က္ ပစ္ခ့ဲသျဖင့္ 
အသက္ ဆံုးပါးခဲ့ရၿပီး The Beatle ေတးဂီတအဖြဲ႔လည္း ပ်က္သုန္းခ့ဲရပါသည္။ 
လက္ရံုးေတာ္ အားျဖင့္ တန္ခိုးကုိ ျပေတာ္မူၿပီ။ မာနေထာင္လႊားေသာ သူတုိ႔ကုိ ကြလဲြင့္ 
ေစေတာ္မူၿပီ။ လုကာ၁း၅၁။ 
တန္ခရိဒုိ Tancredo Neves ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၏ ၃၄ ဦးေျမာက္ သမၼတ 

သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္ပြဲတြင္ သူေျပာခဲ့ 
ေသာ စကားတစ္ခြန္းမွာ-  “သူ႔ ပါတီမွ မဲ ၅၀၀ ရခ့ဲရင္ 
ဘုရား သခင္ေတာင္ သူ႔ကို သမၼတရာထူးမွ ျဖဳတ္လုိ႔ မရပါ” 
ဟုျဖစ္သည္။ သူေျပာခဲ့သည့္အတုိင္း အႏုိင္မဲ ရခ့ဲၿပီး သမၼတ 
အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ သုိ႔ 
ေသာ္ သမၼတရာထူး စတင္ မထမ္းေဆာင္ခင္ ၁ရက္ အလုိ 
တြင္ ဖ်ားနာၿပီး ေသဆုံးသြားခဲ့ရပါသည္။ 
ငါ သတိေပးျခင္းကုိ အလွ်င္းနားမခံၾက။ ငါဆုံးမျခင္း ရွိ သမွ်ကို 

မထီမဲ့ျမင္ျပဳၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ကုိယ္က်င့္ျခင္း၏ အက်ိဳးအျပစ္ကုိ စား၍၊ 
ကုိယ္ႀကံေသာ အႀကံတုိ႔ႏွင့္ ဝၾကလိမ့္မည္၊၊  သုတံၱ ၁း၃၀-၃၁ 
ခါဇူဇာ Cazuza ဘရာဇီးလူမ်ိဳး ေတးေရး အဆုိေတာ္ ကဗ်ာဆရာ 

ဂီတျပပြဲတစ္ခု၏ စင္ျမင့္ေပၚတြင္ မထီေလးစား ဟန္ 
ျဖင့္ စီးကရက္ ေသာက္ရင္း စီးကရက္ မီးခုိးကို ေလ 
ထဲ မႈတ္ထုတ္လွ်က္  “ဒါကေတာ့ ဘုရားသခင္ 
အတြက္ ပါ” ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။ သူသည္ အသက္ 
၃၂ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ခုခံအား က်ဆင္းျခင္း ေရာဂါ 
AIDS ေၾကာင့္ အလြန္ ဆုိး၀ါးေသာ အေျခအေနျဖင့္ 
ေသဆုံး သြားခဲ့ရပါသည္။ 
ေထာင္လႊားေစာ္ကားေသာ သူတုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္ ဆီးတားေတာ္မူ၏။ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာ သူတုိ႔အား 
ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏ ဟုလာသတည္း။ ယာကုပ္ ၄း၆ 

တုိင္တန္းနစ္သေဘၤာ TITANIC 
တုိင္တန္းနစ္ သေဘၤာအား တည္ေဆာက္ခ့ဲေသာသူက၊ သူ႕စိတ္ႀကိဳက္ တည္ေဆာက္ 
ခ့ဲေသာ သေဘၤာအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခက္ထန္မာေၾကာေသာ ေလသံျဖင့္ 
ေျပာခဲ့သည္မွာ-  “ဒီသေဘာၤကုိ ဘုရားသခင္က ဆြဲႏွစ္ခ့ဲရင္ေတာင္ မနစ္ျမဳပ္ႏုိင္ 

ဘူး” ဟုျဖစ္သည္။  သေဘာၤ၏ ပထမဆံုး ခရီးစဥ္တြင္ သမုဒၵရာရွိ ေရခဲတုံးကို တိုက္မိ 
ၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း လံုးဝနစ္ျမဳပ္ခ့ဲသျဖင့္ ကမာၻေက်ာ္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အပါအ၀င္ လူ 
ေပါင္း ၁၅၉၅ ဦး ေသဆုံးသြားခဲ့ရပါသည္။ 
အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ 
ေလာင္ေသာမီး၊ အျပစ္ ရိွွွသည္ဟု ယုံလြယ္ေသာ ဘုရား ျဖစ္ေတာ မူ၏။ 
တရားေဟာရာက်မ္း ၁၄း၂၄။ 
မာရီလင္မြန္ရုိး (Marylyn Monroe) 
နာမည္ႀကီး ကမာၻေက်ာ္ ရုပ္ရွင္မင္းသမီးတစ္ဦး ျဖစ္ပါ သည္။ 
တရားေဟာဆရာ  Billy Graham  သည္ သန္႔ရွင္းေသာ 
၀ိညာဥ္ေတာ္ ေဖၚျပခ်က္ျဖင့္ ပြဲစဥ္တစ္ခု အၿပီးတြင္ မင္းသမီး 
မြန္ရုိး အား ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ သခင္ ေယရႈ အေၾကာင္းကို 
သြားေျပာ ခ့ဲပါသည္။ မင္းသမီးက ျပန္လည္ေျပာခဲ့သည္မွာ 
“က်မ အတြက္ ရွင္ေျပာတဲ့ သခင္ေယရႈ ကုိ မလုိ အပ္ပါဘူး” ဟု 
ျဖစ္ပါသည္။ 
ေနာက္တစ္ပတ္တြင္ မင္းသမီးမြန္ရုိးသည္ သူ႔အခန္းတြင္ 
ေသဆုံး လွ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ ရပါသည္။ 
ပေရာဖက္ျပဳျခင္းကုိ မထီမဲ့ျမင္ မမွတ္ၾကႏွင့္။ ၁သက္၅ း၂၀။ 
ႏႈတ္ကပတ္ေဟာ္ကုိ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳေသာသူသည္ ပ်က္စီးလိမ့္မည္။ 
ပညတ္ တရားေတာ္ကုိ ခန္႔ညားေသာ သူမူကား၊ ခ်မ္းသာရလိမ့္မည္။ 
သုတံၱ ၁၃း၁၃ 
ဘြန္စေကာ့ Bon Scott 
ေအစီဒီစီ၏ ေတးသံရွင္ေဟာင္း (AC/DC Ex-vocolist) ျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၉ တြင္ 
သူသီဆုိခ့ဲသည့္ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္၏ စာသားမွာ- “ငါ့ကုိ မတားႏွင့္၊ ငါအေ၀းေျပးလမ္းမွ 
တဆင့္ ငရဲျပည္ကို တခါတည္း ဆင္းမယ္” ဟုျဖစ္သည္။ 
ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၉ရက္ ၁၉၈၀ တြင္ သူသည္ အံဖတ္ ဆို႔လွ်က္ ကားထဲတြင္ ေသဆုံး 
သြားခဲ့ပါသည္။ “Highway to Hell” အယ္လ္္ဘန္သည္ သူ၏ ေနာက္ဆုံးသီခ်င္းစီးရီး 
ျဖစ္ခ့ဲပါသည္။ 
မာနေထာင္လႊားျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ မေကာင္းေသာလမ္းသုိ႔ လုိက္ျခင္း၊ ေကာက္ ေသာ 
စကားျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္းတုိ႔ကုိ ငါမုန္း၏။ သုတံၱ ၈း၁၃။ 
ခရစ္တင္းဟူး၀စ္ Christine Hewitt 
ဂ်ေမကာႏိုင္ငံမွ သတင္းေထာက္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္သူ ျဖစ္သည္။ သူမ၏ 
စကားတစ္ခြန္းမွာ- “ သမၼာက်မ္းစာသည္ ရွိသမွ် စာအုပ္ထဲတြင္ အဆုိး၀ါးဆုံး 
ျဖစ္သည္”ဟုျဖစ္သည္။ 
ဇြန္လ ၂၀၀၆ တြင္ သူသည္ မမွတ္မိ ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ သူမ၏ ကားထဲတြင္ 
မီးေလာင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါသည္။ 
မထီမဲ့ျမင္ ျပဳေသာသူတုိ႔ အဘုိ႔ အျပစ္စီရင္ျခင္း၊ မိုက္ေသာ သူတုိ႔၏ ေက်ာအဘုိ႔ 
ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ အသင့္ရွိ၏၊၊ သုတံၱ ၁၉း၂၉ 
ဘရာဇီးႏုိင္ငံ ကန္ဖီနပ္စ္ၿမိ ႔ဳ (၂၀၀၅ ခုႏွစ္) 
အရက္မူးေနေသာ လူငယ္တစ္စုသည္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကုိ ကားျဖင့္သြားေခၚရန္ 
ျပင္ဆင္ ေနစဥ္ အေမျဖစ္သူက ကားဆီလုိက္ပုိ႔ရင္း စုိးရိမ္စြာျဖင့္ ကားထဲမွာ ထိုင္ေန 
ေသာ သမီးျဖစ္သူ၏ လက္ကုိကိုင္လွ်က္-   “သမီး ဘယ္ေနရာမဆို ဘုရားႏွင့္သြားပါ။ 
သမီးကုိ ဘုရားသခင္ ေစာင့္ေရွာက္ပါေစ” ဟု စုိးရိမ္တႀကီး သတိေပးခဲ့ 
သည္။ သမီးျဖစ္သူ ျပန္ေျပာလိုက္သည္မွာ- “ဘုရားသခင္ လိုက္ခ်င္ရင္ေတာ့ ကား 
ေနာက္ဖုံး ထဲမွာ လုိက္ႏုိင္ပါတယ္။ ေရွ႕က ထိုင္ခုံေတြမွာေတာ့ ျပည့္ေနၿပီ”  ဟုျဖစ္ပါ 
သည္။  နာရီ အနည္းငယ္အၾကာတြင္  သတင္းဆုိးတစ္ခု ျပန္ေရာက္လာသည္မွာ 
ယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကားထဲတြင္ လိုက္ပါလာသူ အားလံုး ပြခဲ်င္းၿပီး ေသဆုံး 
သြားခဲ့ၾကပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ကားသည္ အမ်ိဳးအစား မမွတ္မိႏုိင္ေလာက္ေအာင္ 
ပ်က္ဆီး သြားေသာ္လည္း ကားေနာက္ဖုံးမွာ လံုး၀ ပ်က္ဆီးျခင္း မရွိဘဲ အေကာင္း 
ပကတိ ျဖစ္ေနပါသည္။ အမႈစစ္ ရဲက ေျပာျပသည္မွာ ကားေနာက္ဖုံး မပ်က္ဆီး 
ျခင္းသည္ လံုး၀ မျဖစ္ႏုိင္ေသာအရာ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ပုိ၍ ထူးဆန္းသည္မွာ ေနာက္ဖုံး 
ထဲတြင္ ၾကက္ဥ တစ္ဘန္း ရွိၿပီး ၾကက္ဥတစ္လုံးမွ မကြဲဘဲ အားလုံး ပကတိအေကာင္း 
ျဖစ္ေနျခင္းေပ။ ဆုံးမျခင္း စကားကုိ ပယ္ေသာသူသည္ မိမိ အသက္ဝိညာဥ္ကုိ မထီမ့ဲျမင္ျပဳရာသုို႔ 

ေရာက္၏၊၊ သုတံၱ ၁၅း ၃၂။ ေမတၱာျဖင့္  -  ေလာမဲ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
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အံ႔ၾသဖြယ္ေမြ႔ယာေလး (ဘာသာျပန္ - ဦးသန္းစိုး) 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကေလးငယ္ေလးကုိ ၾကက္ဥ 

ေသတၱာ ထဲမွာ ထည္႔သိပ္ေလ႔ ရိွပါတယ္။ ၾကက္ဥေသတၱာ 
ဆုိေပမဲ႔ တစ္ဒါဇင္၊ ႏွစ္ဒါဇင္ထည္႔တ႔ဲ ခြက္ေတြနဲ႔ ေဖာ႔ဘူး 
မ်ိဳးေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ အလုံး ၁၀၀၀ ေက်ာ္ဆန္႔တ႔ဲ ကတ္ထူ စကၠဴေသတၱာပုံး ႀကီးႀကီး 
ကုိေျပာတာပါ။ ကြ်န္ေတာ႔ ဇနီးက သူရဲ႕  ဥာဏ္ပညာနဲ႔ ကတ္ထူပုံးကို ပိတ္စ ခင္းၿပီး၊ 
ေဘးကေန လွပေအာင္ လုပ္ထားေတာ႔လည္း ကေလးအတြက္ အဆင္ေျပပါတယ္။ 
သုိ႔ေသာ္ ယၡဳ အခ်ိန္မွာ ကေလးက ၅လ ရိွလာၿပီမုိ႔ ဒီေသတၱာထဲမွာ က်ပ္လာၿပီး 
အျပင္မွာ သိပ္ဖုိ႔ ေမြ႕ယာတစ္ခု လိုအပ္လာပါတယ္ ။ 

ကြ်န္ေတာ္က ေက်ာင္းတစ္ဖက္ႏွင္႔ ညပုိင္းမွာ အလုပ္လုပ္ၿပီး မိသားစုအတြက္ 
၀င္ေငြရရန္ ျခင္ေတြ ဖမ္းရပါတယ္။ ျခင္တစ္ေကာင္ တစ္ပဲႏႈန္းႏွင္႔ က်န္းမာေရးဌါနမွ 
ဆုေငြေလးကို ရပါတယ္။ မိသားစုအတြက္ လိုအပ္သမွ် ကြန္ေတာ္ ျဖည္႔ဆည္းေပးႏိုင္ 
ခဲ႔ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ယၡဳ အခ်ိန္မွာ ကေလး ၃ေယာက္ႏွင္႔ ဆုိေတာ႔ မိသားစု ၅ေယာက္ 
မုိ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ေခြ်တာသံုးစြရဲပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔မုိ႔ ကေလးအငယ္ဆုံး အတြက္ 
ပုခက္ မဝယ္ဘဲ စကၠဴပုံးႏွင္႔ ထည္႔သိပ္ေလ႔ ရိွပါတယ္။ 

တေန႔ေသာ ည မိသားစု ဆုေတာင္းစည္းေ၀းလုပ္တ႔ဲ အခါမွာ ဇနီးသည္က 
ထာ၀ရဘုရားထံ “အဖဘုရားသခင္၊ သမီးေလး အိ ဟာ စကၠဴပုံးေလးႏွင္႔ အိပ္ခဲ႔တာ 
ယၡဳ ၅လ ေက်ာ္ ရိွပါၿပီ။ က်န္းမာတဲ႔ ကေလးျဖစ္လုိ႔ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ 
တယ္။ ယၡဳ သူ႔အတြက္ အျပင္မွာ အိပ္ဖုိ႔ ေမြ႔ယာေလး တစ္ခု လုိအပ္ပါတယ္။ 
ဘုရားသခင္ သိပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႔မွာ အေဟာင္းတစ္ခု ရိွတာၾကာပါၿပီ။ ခေလး 
ႏွစ္ေယာက္အတြက္လည္း သုံးခဲ႔ၿပီးတာမုိ႔ မေကာင္းေတာ႔ပါဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ ေမြ႔ယာ 
အသစ္ေလး တစ္ခုေလာက္ ေပးပါ ဘုရား” လုိ႔ ရုိးရုိးရွင္းရွင္းေလး ဆုေတာင္းပါတယ္။  

ဇနီးသည္ကေတာ႔ ရုိးရုိးသားသား ဆုေတာင္းတာျဖစ္ေပမဲ႔ ကြ်န္ေတာ႔မွာေတာ႔ 
ေက်ာင္းတဖက္၊ အလုပ္တဖက္ႏွင္႔ ေငြပိုေငြလ်ံွ မရိွလုိ႔ ယၡဳလို မ၀ယ္ႏုိင္တ႔ဲအတြက္ 
စိတ္ မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္လုိ ျဖည္႔ဆည္း ေပးရမယ္ဆိုတာ 
စဥ္းစား မရပါဘူး။  

ကြ်န္ေတာ္တို႔ မိသားစုအေၾကာင္း အနည္းငယ္ ေျပာျပရရင္ေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ 
ဟာ အသက္ ငယ္ငယ္မွာ အိမ္ေထာင္က်ၾကပါတယ္။ ႏွစ္ဦး သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ထားရွိတာကေတာ႔၊ ဘယ္ပစၥည္းမွ အေၾကြး မ၀ယ္ဘူး။ သူမ်ားဆီက ေငြ မေခ်းဘူး။ 
မိသားစုရဲ႕  လုိအပ္ခ်က္ကုိ ဘုရားသခင္မွ လြဲ၍ မည္သူ႔ကုိမွ မေျပာဘူးလို႔ ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ ထားခဲ႔ပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ျပည္႔ျပည္႔၀၀ မေနႏိုင္ေပမဲ႔လည္း အတတ္ 
ႏုိင္ဆံုး ႀကိဳးစားထိန္းသိမ္းေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ 
ေခါင္းမာ ေနၾကလို႔ ကေလးငယ္ေလး စကၠဴပုံးႏွင္႔ အိပ္ေနရတာလားလို႔လည္း စဥ္းစားမိ 
ပါတယ္။ 

ကြ်န္ေတာ႔ ဇနီး ဆုေတာင္းၿပီး တပတ္ေလာက္ၾကာတဲ႔ေန႔ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မွာ 
ကြ်န္ေတာ႔ သူငယ္ခ်င္းက အေရးႀကီး ကိစၥတခုအတြက္ အခ်ိန္မီွသြားဘို႔ အခက္အခဲ 
ရိွေနတာေၾကာင္႔ ကြ်န္ေတာ႔ကားႏွင္႔ သူ႔ကုိ အခ်ိန္မီွေရာက္ဖုိ႔ ကူညီလုိက္ပုိ႔ေပးပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ St John ျမစ္ကူးတံတားကို ျဖတ္ရပါတယ္။ တံတားဟာ တစ္မုိင္ေလာက္ 
ရွည္ၿပီး၊ ေရမ်က္ႏွာျပင္မွ ေပ ၁၀၀ေလာက္ အျမင္႔မွာရိွၿပီး၊ အေ၀းေျပးလမ္း အမွတ္ ၁ 
ႏွင္႔ ၁၇ အတြက္ အဓိက တံတားျဖစ္ပါတယ္။ အလယ္ပုိင္းမွာေတာ႔ သံေဘာင္ေတြနဲ႔ 
ခပ္ျမင္႔ျမင္႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ႔အတြက္ သေဘၤာေတြ တံတားေအာက္မွ ျဖတ္သြား 
ႏုိင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကား ဒီသံေဘာင္တန္းေတြ ေနရာကို ျဖတ္ေနစဥ္၊ လမ္း 
ေဘးနားမွာ ပစၥည္းတခု ေတြ႔လို႔ ၾကည္႔လုိက္ေတာ႔ ေမြ႔ယာငယ္ အသစ္ေလး တခု 
ျဖစ္ေနပါတယ္။  

ကားေနာက္မွာလည္း ကုန္တင္ယာဥ္တစီး ကပ္လုိက္ေနတာေၾကာင္႔ ကြ်န္ေတာ႔ 
ကားကုိ ရပ္လို႔မရဘဲ ေရွ႕သို႔သာ ဆက္ေမာင္းလာခဲ႔ ရပါတယ္။ အေ၀းေျပးလမ္း ျဖစ္တဲ႔ 
အတြက္ ၿမိဳ႔ထဲထိေအာင္ ကားမ်ားႏွင္႔ ေရာၿပီး ေမာင္းလာခဲ႔ရပါတယ္။ ကားကုိ 
ျပန္ေကြ႔ဘို႔ ကေတာ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ႔ပါ။ ကြ်န္ေတာ႔ သူငယ္ခ်င္းအား လုိရာကို ပုိ႔ေပးၿပီး၊ 
သူက ျပန္လိုက္လာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အျပန္မွာ အေ၀းေျပးလမ္းမ ေရာက္ဘုိ႔ 
မိနစ္ ၃၀ေလာက္ ေမာင္းခဲ႔ရပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အဲဒီေနရာ ျပန္ေရာက္ 
ေတာ႔ ေမြ႔ယာေလးက ရိွေနေသးတာေၾကာင္႔ ကြ်န္ေတာ္က ကားကုိ ရပ္လိုက္တာန႔ဲ 
သူငယ္ခ်င္းက ေမြ႔ယာကုိ အျမန္ေကာက္ယူၿပီး ကားေနာက္ခန္းထဲ ခုန္၀င္လိုက္ၿပီး 
ကားကုိ ဆက္ေမာင္း လာခဲ႔ပါတယ္။  

ေမြ႔ယာ ေလးကေတာ႔ ကုန္ကား တစီးစီးေပၚက က်က်န္ရစ္ခ႔ဲတာ ျဖစ္ပါလိမ္႔ 
မယ္။ ပုိင္ရွင္ကို ျပန္ေပးဘို႔ကလည္း မျဖစ္ႏုိင္ေတာ႔ပါ။ ဒါ့ေၾကာင္႔ ဘုရားသခင္ထံ 
၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖင္႔ ေက်းဇူးတင္ရင္း အိမ္ျပန္ခဲ႔ပါတယ္။ အိမ္ေရာက္ေတာ႔ ဇနီးသည္က 
ေမြ႔ယာေလး ေတြ႔တာနဲ႔ ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ေနပါတယ္။ အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပၿပီး 
ကေလး ကုတင္ အေဟာင္းႏွင္႔ ေမြ႔ယာ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္ပါ႔မလား မသိဘူးလို႔ 
ေျပာလိုက္ေတာ႔ ဇနီးသည္က ဘုရားသခင္ အံၾသဖြယ္ စီစဥ္ေပးမွေတာ႔ အတိအက် 
အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္မွာေပါ႔လို႔ ေျပာၿပီး၊ ကုတင္ေဟာင္းေလးကုိ ဆြဲထုတ္၊ ေမြ႔ယာကို 
ခင္းလိုက္ေတာ႔ အံဝင္ခြင္က်ပါဘဲ။ အတိအက် ခ်ဳပ္ထားတဲ႔ အတုိင္းပါဘ။ဲ ဇနီးသည္၏ 
ယုံၾကည္ျခင္းျဖင္႔ ေျပာတဲ႔စကား တကယ္႔ကုိ မွန္ေနတာေၾကာင္႔ ကြ်န္ေတာ္ အ႔ံၾသရင္း 
၀မ္းသာ မဆံုး ျဖစ္ရပါတယ္။  

ဘုရားသခင္က အံ႔ၾသဖြယ္ စီစဥ္ေပးမွေတာ႔ အတိအက် အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ရမွာ 
ေပါ႔။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အဖဘုရားသခင္ရယ္။   ။ 

စာေရးသူ - JOHN W. COWART/FLORIDA ( ဘာသာျပန္သူ - ဦးသန္းစုိး ) 
---------------------------------- 

အသက္တာႏွင္႔ေကာင္းႀကီး  
ကြ်န္မ Daddy အၿမဲေျပာေလ႔ရိွတ႔ဲ စကားတစ္ခြန္းကေတာ႔ ဘုရားသခင္ေပးတဲ႔ 

ကြ်န္မတို႔ အသက္တာကုိ အမွားေတြနဲ႔ မရွင္သန္မိဖုိ႔ရန္ႏွင္႔ ကြ်န္မတို႔အတြက္ 
ဘုရားသခင္ ေပးထားတဲ႔ ေကာင္းႀကီးေတြကုိ တန္ဖုိးထားတတ္ဖုိ႔ပါပဲ။ Daddy 
ကြ်န္မကို က်မ္းစာေက်ာင္း တက္ဖုိ႔ တိုက္တြန္းခဲ႔တ႔ဲ အခ်ိန္က ကြ် န္မကုိယ္ ကြ်န္မ 
မေျပာင္းလဲ ႏုိင္ေသးဘနဲဲ႔ သူတစ္ပါး အသက္တာေျပာင္းလဲဖို႔ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး 
လုိ႔ အေျဖေပးခဲ႔မိတယ္။ တကယ္လဲ ကြ် န္မရဲ႕  မနာလိုမႈ႔၊ စိတ္မရွည္မႈ႔၊ သည္း 
မခံႏုိင္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးကို အျပစ္တင္ ေျပာျခင္း၊ မႏိွမ့္ခ်ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ အခ်ိန္ 
ေပးမႈ နည္းပါးျခင္း အစရိွတ႔ဲ ကြ်န္မရဲ႕ မေကာင္းတ႔ဲ အက်င္႔ေတြနဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕  
အမႈ႔ေတာ္ကိုေဆာင္ဘို႔ မထိုက္တန္ဘူးလို႔ ကြ်န္မကိုယ္ ကြ် န္မ ခံယူၿပီး က်မ္းစာ 
ေက်ာင္း တက္ၿပီး အမႈ႔ေတာ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုံး၀ကို စိတ္မကူးခဲ႔ပါဘူး။ ကြ်န္မ Daddy 
ကေတာ႔ အမႈ႔ေတာ္ေဆာင္ ပီသစြာနဲ႔ ႏိွမ္႔ခ်ျခင္း အသက္တာနဲ႔ ပုံသက္ေသ ျပႏုိင္ 
သေလာက္ ကြ်န္မကေတာ႔ ထစ္ကနဲဆို ေဒါသက အရင္ထြက္မိေတာ႔ပါပဲ။ ကြ်န္မ 
စကၤာပူကို ထြက္လာၿပီးမွ ကြ်န္မ Daddy ရဲ႕ စကားေတြရဲ႕ တန္ဖုိးကို သိျမင္လာမိ 
တယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ ဘုရားေက်ာင္း တက္ခြင္႔ရတယ္။ အစစ အရာရာ အဆင္ 
ေျပေအာင္ ဘုရားသခင္က ေကာင္းႀကီးေတြ ေပးထားပါတယ္။ ကြ်န္မ အတြက္ ေပး 
ထားတဲ႔ ေကာင္းႀကီးေတြ ေရတြက္လုိ႔ မကုန္ႏုိင္ေအာင္ပါဘ။ဲ အဒဲီ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ 
ေရတြက္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းနဲ႔ ခရစ္ယာန္အသက္တာကုိ တန္ဖုိးရိွစြာ ေနထုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီး 
ပါတယ္။ ယၡဳ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕  အသက္တာကုိ ကြ်န္မတုိ႔ ျပန္ ဆန္းစစ္ဖုိ႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ 
ဘာေၾကာင္႔လဲ ဆုိေတာ႔ ဘုရားသခင္ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕  အသက္တာထ၌ဲ ကိန္း၀ပ္ 
ေနေသာေၾကာင္႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ကေတာ႔ ကြန္မတို႔နဲ႔အတူ ရိွေနၿပီး ကြ်န္မ 
တုိ႔က မွားယြင္းေသာ အသက္တာနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနမယ္ဆုိရင္ေတာ႔ ကြ်န္မတို႔သည္ 
စာတန္၏ ကြ်န္ဘ၀ကို လုံးလံုး ေရာက္ရိွေနၿပီ ဆိုတာ စဥ္းစားသင္႔ပါတယ္။ စာတန္ 
သည္လည္း မနားမေန အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ စာတန္ရဲ႕  အလုပ္လုပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ 
ၿပီး သတိရစရာ ကြ် န္မရဲ႕ အျဖစ္ကို ေရးျပခ်င္ပါတယ္။  

တစ္ေန႔ေသာ နံနက္ ကြ်န္မ အိပ္ယာႏုိးၿပီး ဆုေတာင္းေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ 
ကြ်န္မကို အဖြားက အသံအက်ယ္ႀကီးနဲ႔ ေခၚပါတယ္။ ကြ်န္မ မႀကိဳက္ဆုံး အရာ 
ကလည္း စကားေျပာလွ်င္ အသံက်ယ္စြာ ေျပာျခင္းပါဘ။ဲ ကြ်န္မလည္း ဆုေတာင္း 
ေနေပမဲ႔ ကြ်န္မမွာ ရိွတ႔ဲ ဇာတိစိတ္အတုိင္း လႊတ္ကနဲ ေျပာလိုက္မိပါတယ္။ စာတန္ 
ကေတာ႔ ေစာေစာစီးစီး အလုပ္လုပ္ေနၿပီလို႔။ ကြ်န္မ ေျပာတာကုိ အန္တီက ၾကားၿပီး 
သူ႔အေမကို စာတန္လို႔ ေျပာတယ္ဆုိၿပီး အထင္ လြဲပါတယ္။ ကြ်န္မ သူ႔ကို ေသခ်ာ 
ရွင္းျပ ေတာ႔မွ သူနားလည္သြားပါတယ္။ ေက်းဇူး ေတာ္ေၾကာင္႔ အလုပ္မျပဳတ္ခဲ႔ပါ။ 
ကြ်န္မ ေျပာေသာ စာတန္မွာ အဖြားကုိ ဆုိလိုျခင္း မဟုတ္တာေတာ႔ နားလည္ေစခ်င္ 
ပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနေပမယ္႔ စာတန္ ကေတာ႔ စကၠန္႔တုိင္း အလုပ္လုပ္ 
ေနတယ္ ဆိုတာ သတိထားရပါမယ္။ ကြ်န္မတုိ႔ ဘုရား သခင္ႏွင္႔ နီးကပ္စြာေနၿပီး 
သခင္႔အတြက္ အခ်ိန္ေပးႏုိင္မွ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕  အသက္ တာမွာ ေကာင္းႀကီးနဲ႔ ျပည္႔စုံၿပီး 
စာတန္၏ ရန္မွ ဘုရားသခင္ ကာကြယ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဒဲီေတာ႔မွ ဘုရားသခင္ 
ေပးထားတဲ႔ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ အသက္တာနဲ႔ ေကာင္းႀကီး ေတြကို တန္ဖုိးထားၿပီး အလုိ 
ေတာ္ ၀န္ခံျခင္းႏွင္႔ သန္႔ရွင္းေသာ ခရစ္ယာန္ အသက္တာရိွဖုိ႔ အေယာက္စီတိုင္းကုိ 
ခြန္အားေပးလိုက္ပါတယ္။ ။ Rebecca 


