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            ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္    မေလး(ဂ်ဴလုိင္) 
ညနက္ သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္ ၊ေကာင္းကင္ကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္ခုိက္ 
ၾကယ္ တစ္လုံးမဟုတ္၊ႏွစ္ ၊သုံး ၊ေလး ၊ငါး အစဥ္အလုိက္ သံစဥ္ေတြ ေရတြက္လုိ ့ 
သာယာ နာေပ်ာ္ေစတဲ့၊ ေတးကို သီဆုိေနၾကေလရဲ ့။ 
     ဦးစြာပထမ ၾကယ္ေလးဆီက၊ ေတးဆုိသံက 
     ငါသည္ ဤေလာက၏အလင္း ျဖစ္၏။ ငါ့ေနာက္သုိ ့လိုက္ေသာသူသည္ 
     ေမွာင္မိုက္၌ မသြား မလာ။ အသက္၏အလင္းကို ရလိမ့္မည္။(ေယာ၈း၁၂) 

ဒုတိယမၼိ ၾကယ္စင္လင္းလက္၊ စကားသံက ငါသည္ အသက္မုန္ ့ျဖစ္၏။  
ငါ့ထံသုိ ့လာေသာသူသည္ ေနာက္တဖန္ အဆာအမြတ္ မခံရ။(ေယာ ၆း၃၅) 

တတိယ ၾကယ္ေလး ေတးသံစီးဆင္း၊ ထူးျခားစကား ေျပာဆိုသံက ငါသည္ လမ္းခရီး၊ 
သမၼာတရား၊ အသက္ျဖစ္၏။ ငါ့ကို အမီွမျပဳလွ်င္ ခမည္းေတာ္ထံ မေရာက္ရ။ (ေယာ ၁၄း၆) 
စတုတၳၾကယ္ တီးတုိးစကား၊ စြမ္းပကားက ငါသည္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ သက္ရွင္ျခင္းအား 
ေပးႏိုင္ အရွင္ေယ႐ႈျဖစ္၏။ ငါ့ကုိယုံၾကည္ ေသလြန္ေသာ္လည္း ရွင္လိမ့္မည္။ (ေယာ ၁၁း၂၅) 

     ပဥၥမယံ ေကာင္းကင္ၾကယ္က၊ ဝမ္းေျမာက္မွဳ ့ႏွင့္ ေႂကြးေၾကာ္သည္ကား 
     ေကာင္းကင္ေျမႀကီး မတည္ေသာ္လည္း ငါ၏ စကား အစဥ္တည္၏။ (လုကာ၂၁း၃၃) 
ေကာင္းကင္ယံထက္ ၾကယ္မ်ားဆီက ၾကားခဲ့စကား ေကာင္းမြန္ေပ၏။ 
ဘုရားသခင္ ျမတ္ အရွင္၊ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ေကာင္းႀကီးမုိးမ်ား 
ယခု ကၽြႏု္ပ္ေပၚသံစဥ္မုိး အျဖစ္ ရြာသြန္း၊ ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူပါ။ 
--------------------------------------------------------                                      

umuG,fjcif; (odkY) ukojcif; Samuel Soe Lwin 
tvkyfvufrJh BuHK&cufawmh tajy;tvTm; bk&m;ausmif;oGm;/ 

zsm;emcufcJ BuHKumEGJawmh tajy;tvTm; oif;tkyfxHoGm;/ 

cufcJa0oD tHkYqdkif;axGawmh tajy;tvTm; qkawmif;cef;oGm;/ 

......rsm;/ ......vQif/ .......oGm;/ .........oGm; 

bk&m;w&m; OD;xdyfxm;vQif vdktyfta&; bk&m; uwdawmf raESmifhaES;/ 

ukojcif;ESifh umuG,fjcif;wGif oiftm;oef&m BuHKqHk&rSm/ 

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

ယုံၾကည္သူတုိ႕၏အသက္တာ (Mom) 
သြားေလရာမွာ အတူပါ ကုိယ္ေတာ္ေၾကာင့္သာ အဆင္ေျပတာ 
ကုိယ္ေတာ္ မပါ ခ်န္ကာထား ခဲယဥ္းမွဳမ်ား ဒုကၡပြား 
ေဝဒနာေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္လုိတာ ကုိယ္ေတာ့္ကုိသာ အားကုိးပါ 
သင့္ကုိ မစြန္႕ပစ္မထား ကုိယ္ေတာ့္ ကတိ စကား။ 
ခြန္အားယူပါ ရဲရင့္ပါ၊ အားေပးေနတာ သခင့္စကားပါ။ 
ေန႕ညမျပတ္ ဖတ္ရြတ္မွ ေအာင္ျမင္မွဳရ ႀကံစည္သမွ် 
ဖတ္ပါမွတ္ပါ ေန႕စဥ္အသက္တာ ေယာရွဳမွတ္စာ အခန္းႀကီး၁ အငယ္၈မွာ 
အခန္းငယ္ ၅နဲ႕ ၆၊  ေသာက အားလုံးေပ်ာက္၊ ဘဝခရီးတစ္ေလွ်ာက္ ကုိယ္ေတာ္နဲ႕ 
ေလွ်ာက္။ ဆင္းရဲဒုကၡ ငါမေၾကာက္ သခင့္ေရွ႕ေမွာက္ အစဥ္ဒူးေထာက္  
ေကာင္းႀကီးလုံေလာက္ ျပည့္ၿဖိဳးေမာက္။ အငယ္၉မွာ ဆုိထားတာ သင္သြားေလရာ 
အစဥ္ရွိမွာ။ သခင္ရွိလွ်င္ စိတ္ႏွလုံးတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္သက္ ႏွိမ့္ခ်လွ်က္  
မိန္႕မွာစကား ရင္မွာ သုိထား ေျပာၾကားၾကေလ သခင္ေစလႊတ္ေန 
ကမၻာေျမတလႊား လူအမ်ား ကယ္တင္ျခင္း သတင္းစကားၾကားေစသား 
သက္ထာဝရ ရေစသား၊ ယုံၾကည္သူမ်ား အစဥ္ႏိုးၾကား။ ။ (Mom)                                    
----------------------------------------------------------------------- 

အႂကြင္းမ့ဲေမတၱာ Seng Taung ဆုိင္းေတာင္ 
ေပ်ာက္ဆုံး ဝိညာဥ္ေတြကို ကုိယ္တုိင္ ခ်စ္တတ္လာမွ  
သခင့္အသက္နဲ႕ ေရြးထားတဲ့ ကယ္တင္ျခင္းတရားကုိ ပိုတန္ဖိုး ထားတတ္လာသည္။ 
ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းကုိ ကုိယ္တုိင္ေဝငွတတ္လာမွ  
သခင္ေပးဆပ္ခဲ့တဲ့ အဖုိးအခကုိ ပိုသိျမင္လာရသည္။ 
လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းကုိ ကုိယ္တိုင္ ခံရေတာ့မွ  

 
 
 
 
 
 

 
သခင့္ကုိ အႀက္ိမ္မ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့မိတာ ျပန္သတိရလာသည္။ 
ပိတ္ထားေသာ ႏွလုံးတခါးမ်ားအတြက္ ကုိယ္တုိင္ ပူပန္မိတဲ့အခါ 
သခင့္ရဲ႕ အႂကြင္းမဲ့ ခ်စ္ျခင္းနဲ႕ စြန္႕ျခင္းေမတၱာကုိ ပိုနားလည္လာရသည္။ 
ကားတုိင္လမ္းကုိ ႀကိဳသိေနလွ်က္ အျပစ္ငရဲမွ ကယ္တင္ဖို႕ရန္  
တေလာက သားလုံးအတြက္ ေမြးဖြားခံယူတဲ့ သခင့္ရဲ႕ အေသခံျခင္း ဂြတ္ဖရုိင္းေဒး နဲ႕ 
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း အီစတာပြဲမွာ ႏွလုံသားဗလာနဲ႕ က်င္းပေနၾကတဲ့ ဒီလူေတြေပၚမွာ 
သခင့္ရဲ႕ေမတၱာက ̏အကယ္စင္စစ္ ထာဝရေမတၱာႏွင့္ သင့္ကုိ ငါခ်စ္၏ ̋ တဲ့။ (ေယရမိ ၃၁း၃) 

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

ရလဒ္      ခ်စ္လင္းေလး 
၂တိ ၄း၇ ေကာင္းစြာေသာ တုိက္လွန္ျခင္းကုိငါျပၿပီ။ ေျပးရေသာလမ္းကုိ အဆုံး 

တုိင္ေအာင္ ေျပးၿပီ။ ယုံၾကည္ျခင္းတရားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ၿပီ။ ယၡဳမွစ၍ ဓမၼ သရဖူသည္ ငါ့ 
အဘုိ႕ သုိထားလွ်က္ရွိ၏။ ထုိေန႕ရက္၌ တရားသျဖင့္ စီရင္ေသာ သူ တည္း ဟူေသာ 
သခင္ဘုရား သည္ ထုိသရဖူကုိ ငါ၌ အပ္ေပးေတာ္မူမည္။ 

ေမွာင္မိုက္ျပီး ခ်မ္းေအးလွတဲ့ ေဆာင္းညတညမွာ ဖားေလးႏွစ္ေကာင္ဟာ 
အစာရွာ ထြက္လာၾကတယ္။သူတုိ ့ဟာ ျမက္ကုိင္းပင္ေတြ၊ ေက်ာက္တုန္းေတြကုိ ခုန္ပ်ံ 
ေက်ာ္လႊား ထြက္လာရင္းက ရြာကေလးတရြာအနားကုိ ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီ ရြာ ကေလး 
ဟာ ႏြားေတြေမြးတဲ့ ရြာကေလးျဖစ္လုိ႕ ႏြားႏို႕၊ ဒိန္ခဲ၊ ဒိန္ခ်ဥ္နဲ႕ ႏုိ႕ထြက္ ပစၥည္းေတြ 
အေျမာက္ အမ်ားထြက္တဲ့ ရြာေလးေပါ့။ ဖားေလး ႏွစ္ေကာင္ဟာ ခုန္လႊား ရင္းက စားရကံ 
ၾကဳံခ်င္ေတာ့ ရြာထိပ္က အဖြားအုိတဦးရဲ႕ မလုိင္အုိးထဲ က်သြား သတဲ့။ ဒါနဲ႕ဖားေလး 
ႏွစ္ေကာင္ဟာ မလုိင္ေတြကုိ ဆာဆာနဲ႕ အားရပါးရ စိတ္ႀကိဳက္ စားေတာ့ တာဘဲ။ 
စားလုိ႕လဲၿပီးေရာ မလုိင္အုိးထဲက ထြက္ဘုိ႕ ႀကိဳးစား ၾကေပမဲ့ ဘယ္လုိမွ ထြက္လုိ႕ မရ 
ျဖစ္ေနတယ္။ ခုန္လုိ႕လဲမရ၊ ကုတ္ကပ္တက္ ေတာ့လဲ မလုိင္အုိးက ေခ်ာမြတ္ ေနၿပီး 
မတ္ေစာက္ေနလုိ႕ တက္လုိ႕မရၾကဘူး။ တဝဲလည္ လည္နဲ႕ မလုိင္အုိး ထဲမွာကူးေနရတဲ့ 
ဖားေလးႏွစ္ေကာင္ဟာ ၾကာလာေတာ့ ေျခကုန္ လက္ပန္း က်လာတယ္။ ဒီေတာ့ 
ဖားေလးတေကာင္ဟာ စိတ္ဓါတ္က် လာျပီး`` ငါကူးေနလည္း အလကားဘဲ၊ ဒီအုိးၾကီး 
ထဲက ဘယ္လုိနည္းနဲ႕မွ ထြက္ႏုိင္ ေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလုိ႕ဆုုိၿပီး စိတ္ဓါတ္က်ခါ၊ ဇြဲ 
ေတြ၊ မာန္ေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ကုိ ရပ္တန္႕ပစ္လုိက္တယ္ဆုိရင္ဘဲ မၾကာခင္မွာ 
ေျခကုန္ လက္ပန္းက်လုိ အသက္ထြက္ သြားေတာ့တာဘဲ။။ 

က်န္တဲ့ဖားေလးကေတာ့ေသတဲ့အထိကူးမယ္ဆုိျပီးလြတ္ေျမာက္ရာလမ္းကုိေတြ
းေတာကာ စိတ္ဓါတ္မက်ဘ ဲ ေမွွ်ာ္လင့္ခ်က္ အားမာန္ဇြဲအျပည့္နဲ႕ စိတ္ဓါတ္ တင္းထားရင္း 
ကူးခတ္ေနဆ ဲ ေဆာင္းညရဲ့ အေအးဒဏ္ေၾကာင့္ အုိးထဲက မလုိင္ ေတြဟာ ဒိန္ခဲအျဖစ္ 
တျဖည္္းျဖည္း ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ ဒိန္ခဲေတြဟာ ဖားေလး အတြက္ ေထာက္ခုန္စရာ 
ျဖစ္လာျပီး အုိးၾကီးထဲက ခုန္ထြက္လာႏိုင္ ေတာ့တယ္။ လြတ္ေျမာက္သြားတဲ့ ဖားေလးဟာ 
အေမွာင္ကြယ္ေပ်ာက္ အလင္းေရာင္ေအာက္မွာ ေန ေရာင္ျခည္ရဲ႕ ေႏြးေထြးမွဳနဲ႕အတူ 
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အသက္ရွင္ႏုိင္ျပီး လုိရာခရီး အေပ်ာ္ ထုထဲ သြားႏိုင္ၿပီးေပါ့။ 

ဒီလုိပါဘဲ လူ ့ဘဝရ ဲ ့အစိတ္အပုိင္းအခ်ဳိ ့မွာမလုိင္အုိးထဲေရာက္ေနရသလုိ 
ဆုိးရြားတဲ့ ရာသီဥတုဒဏ္၊ေမွာင္မုိက္ျခင္းေတြကာရံေနသလုိ ခံရတဲ့ ဖားေလး ႏွစ္ ေကာင္ 
နဲ႕တူပါတယ္။ ရုိးသားစြာနဲ႕ ၾကဳိးစားရုန္းကန္ေနရင္းက ထင္တာေတြ ျဖစ္မလာ ခဲ့ရင္ 
လုိခ်င္တာေတြ မရလာခဲ့ရင္ ဝမ္းနည္းလာတယ္၊ စိတ္ဓာတ္ေတြ က်လာတယ္။ ေလာကႀကီး 
ကုိလည္း စိတ္နာ၊ ခါးသည္းလာ တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဆာလံဆရာက ``ငါမူကား 
ေျခေခ်ာ္လုလွ်က္၊ ေျခရာလြဲလုလွ်က္ရွိျပီ။ အေၾကာင္းမူကား မတရားေသာ သူတုိ႕၏ 
စည္းစိမ္ ကုိ ျမင္ေသာအခါ၊ မိုက္္ေသာ သူတုိ႕ကုိပင္ ငါျငဴစူမိၿပီ။ ထုိ သူတုိ႕သည္ မေသမီွ 
တုိင္ေအာင္နာက်င္ျခင္း ေဝဒနာ မရိွ၊ ခိုင္မာေသာ အစြမ္း သတိၱ ရွိၾက၏။ သူတုိ ့သည္ 
ေလာကဒဏ္ ဒုကၡ မရိွ။ လူမ်ားက ဲ ့သုိ ့အေႏွာက္အယွက္ကုိမခံရၾက။ ``ဆာလံ ၇၃း၂-၅ 
တခါတရံ ေလာကႀကီးမွာ ဘုရားကုိ မသိသူေတြ၊ မတရားစီးပြားေၾကာင့္ ႀကီးပြါး 

ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝၿပီး ေလာကနန္းမွာ စိုးစံဖန္တီးႏိုင္တာကုိေတြ႕ရင္ မတရားေသာ အမွဳလုိ႕ 
ေတြးမိတယ္။ သုိ႕ေသာ္ ဆာလံ ၇၃း၁၇ မွ ``ေနာက္မွ ဘုရားသခင္၏ သန္႕ရွင္းရာ ဌာန 
ထဲသုိ႕ဝင္၍သူတုိ႕၏ အဆုံးကုိ နားလည္ရပါ၏ `` ဟု ထုိသူတုိ႕၏ အဆုံးကုိ သေဘာ 
ေပါက္ခဲ့ရသည္။  ဘုရားသခင္သည္ လူတေယာက္စီတုိင္းရဲ႕ လုပ္ကုိင္မွဳေတြ၊ ေတြးေတာ 

trSwfpOf  ( 117)  {rv  2011ckESpf "r ®'ge  ( vpOf yxr we*FaEGae Ywdkif; tcrJh jzef Ycsdonf  ) 
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ႀကံစည္ မွဳေတြ အားလုံးကုိသိသလုိ၊ ႏွဳတ္က မေတာ္တဆ ထြက္သြားတဲ့ စကား တခြန္း 
ကုိေတာင္မွ မွတ္မိတ ဲ ့ ဘုရားျဖစ္တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ကုိးစားလွ်က္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း လမ္းေပၚမွာ 
ေကာင္းစြာတုိက္လွန္ ျခင္းကုိျပဳျပီး ဓမၼသရဖူကုိရယူပါ။ ယခု သင္ခံေန ရတဲ့ ဒုကၡ 
အခက္အခဲေတြဟာ သင့္ဘဝရဲ့ အခါးသီးဆုံးအခ်ိန္၊ အေမွာင္မုိက္ဆုံးအခ်ိန္ (သန္းေခါင္) 
ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ အာရံုဦး နံနက္ခင္း ေနထြက္ခ်ိန္ကုိ သိပ္ေစာင့္စရာ မလုိေတာ့ပါဘူး။ 
တျဖည္းျဖည္းနဲ႕အေမွာင္ရိပ္ေတြ ကြယ္ေပ်ာက္သြားေတာ့မွာပါ။ သင့္အေနန ဲ ့ကေတာ့ 
ရုိးသားစြာ က်င့္ႀကံ၊မွန္ကန္စြာ လုပ္ကုိင္၊ မုသာမ ဲ ့ေျပာဆုိျပီး၊ ဇြဲရွိ စိတ္ရွည္သည္းခံပါ။ 
ဘဝကုိလြယ္လြယ္နဲ႕အရွဳံးမေပးပါနဲ႕။ ဘဝမွာ အေကာင္းဆုံး အခ်ိန္ ေတြနဲ႕အတူ ေအာင္ျမင္ 
မွဳေတြရရိွဘုိ႕ ဘုရားေပး တာဝန္ေတြ သင္လုပ္စရာ အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ သင္ဟာ သင့္ 
အေပၚမွာ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးထားတဲ့ လွ်ံေန ေသာ ေကာင္းႀကီး ခြက္ဖလားေတြ 
အေၾကာင္း သိသူဆုိရင္ ဘဝကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လက္ခံ သင့္သည္ မဟုတ္ပါလား။ ဆာလံ၃ဝး၅ 
ညဦးယံ၌ ငိုေႂကြးျခင္းသည္လာ၍ တည္းခုိ၏။ နံနက္ယံ ၌ကား သီခ်င္းဆုိရေသာ အခြင့္ရွိ၏။ 
ထုိအခြင့္အေရး သင္၌ရိွပါေစေသာဝ္။ ။( ဝန္ခံခ်က္။ Internet မွ   အမည္မသိ စာေရးဆရာ တဦး 

၏  “I  care about you “အား ဆီေလွ်ာ္စြာ ဘာသာျပန္ ထားပါသည္။)                      ခ်စ္လင္းေလး 
------------------------------------------------------- 

        ပုိမိုေသခ်ာစြာသိခ်င္မိတယ္ F.penny 
 ေလာကရဲ႕ လိုခ်င္တပ္မက္မႈေတြ ရရွိႏိုင္ဖုိ႔ရန္အတြက္ ရွာေဖြ႐ုန္း ကန္ေန 
ရတယ္။ ေလာကရဲ႕ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈေတြကို ရရိွႏိုင္ဖို႔ရန္အတြက္ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ 
ေနရတယ္။ ေလာကရဲ႕ အတတ္ပညာေတြကို ရရိွႏိုင္ဖုိ႔ရန္ အတြက္ သူ႔ထက္ငါ ယွဥ္ၿပိဳင္ 
ႀကိဳးစားေနရတယ္။ ေလာကရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ သရဖူကို ရရိွႏိုင္ဖို႔ရန္အတြက္ ေျပးလႊားရင္း 
ေနာ္ဘယ္(လ္)ဆု ဆြတ္ခူးႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေလွ်ာက္လွမ္းေနရတယ္။ ေလာကရဲ႕ ဦးေဆာင္သူ 
ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ရန္အတြက္ လူထုဦးေရ မဲဆႏၵမ်ား ရရိွႏိုင္ဖို႔ လုံးပန္း 
ေနရတယ္။ ေလာကရဲ႕ နာမည္ေကာင္း ေလးေတြ ရရိွ ႏိုင္ဖို႔ရန္အတြက္ အလွဴဒါနေတြ 
ေပးလွဴေနရတယ္။  
 သို႔ေပမယ့္ အသက္တာရဲ႕ အလိုအပ္ဆုံးေသာအရာ ထာ၀ရ အသက္ရွင္ ျခင္း၊ 
ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းေတြကို လူတခ်ဳိ႕က ေမ့ေနၾကတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အသက္တာ 
ဘဝဖူလုံဖုိ႔ရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ၊ အလိုအပ္ဆုံးေသာ အရာက ကယ္တင္ရွင္ 
သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ကို ႏွလုံးသားမွာ သိျမင္၊ ယုံၾကည္လက္ခံျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ “ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္” အရာသုံးပါး နားခုိရာ၊ 
ခိုလႈံရာလ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ကယ္တင္ရွင္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ထံေတာ္သို႔ ကၽြႏ္ုပ္၏ တန္ဖိုးရိွလွတဲ့ 
အသက္၀ိညာဥ္၊ ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းရတဲ့ အသက္တာ၊ အတတ္ပညာ၊ စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာ 
ႂကြယ္၀မႈ အရာအားလုံးကို အပ္ႏွံပါရေစ။ ကယ္တင္ရွင္ သခင္ကို ကၽြႏ္ုပ္ ပိုမုိေသခ်ာစြာ 
သိခ်င္ေနမိတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ခ်စျ္ခင္းေမတၱာ၊ သနား က႐ုဏာ ႀကီးျမတ္မႈေတြကို 
ပုိမုိေသခ်ာစြာ သိျမင္ခဲ့ရင္ ကိုယ္ေတာ့္ ထံေတာ္ပါးမွာ ကၽြႏ္ုပ္ ေပ်ာက္ဆုံးေတာ့မည္ 
မဟုတ္ပါ။ ကုိယ္ေတာ္ရွငကို္ ပုိမုိေသခ်ာစြာ သိျမင္သူ အျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္ ရပ္တည္ခ်င္တယ္။ 
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ မြန္ျမတ္လွတဲ့ အေသြးေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ စီးဆင္းခဲ့ၿပီ။ အ့ံၾသဖြယ္ရာ 
ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ ႀကီးျမတ္လွပါတယ္။ ေလာကရဲ႕ အသိဥာဏ္၊ ပညာေတြနဲ႔ 
စူးစမ္းရွာေဖြလို႔ မရႏုိင္တဲ့အရာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ၊ က႐ုဏာေတာ္ ႀကီးျမတ္ 
လွပါတယ္။ ေလာကရဲ႕ လူေတြအတြက္ ကယ္တင္ျခင္း၊ ထာ၀ရအသက္ရွင္ျခင္း၊ 
က႐ုဏာေတာ္ကို ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ေပးအပ္ ခဲ့တယ္။ သို႔ေပမယ့္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ကေတာ့ 
လက္၀ါး ကားတုိင္ေတာ္မွာ အေသခံခဲ့ရ တယ္။ အေမွာင္ေလာက လူေတြရဲ႕ အျပစ္မ်ားကို 
အေသြးေတာ္နဲ႔ ေဆးေၾကာခဲ့တဲ့ အ့ံၾသဖြယ္ရာ ကယ္တင္ရွင္ သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာေတြဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ မေရတြက္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႀကီးမား ျမင့္မား 
လွပါတယ္။ ဘုရားတကာတုိ႔ထက္ ျမတ္ေသာ ဘုရားတုိ႔ရဲ႕ သခင္၊ ထာ၀ရ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
ေမတၱာ က႐ုဏာေတာ္ျမတ္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ ခမ္းေျခာက္ေလ့မရိွ ထာ၀ရစီးဆင္းေနတဲ့ 
သက္စမ္းေရ ပါပဲ။ အစဥ္အၿမဲ စီးဆင္းလွ်က္ေပါ့။ စာဖတ္သူ အေယာက္စီတုိင္း ကယ္တင္ရွင္ 
သခင္ ေယ႐ႈကို ပုိမို ေသခ်ာစြာသိျမင္၊ သိခ်င္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ မိမိတုိ႔၏ခႏၶာ၊ စိတ္၊ 
၀ိညာဥ္အ အလုံးစုံတုိ႔ကို ကိုယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ထံေတာ္ပါးသုိ႔ စိတ္ႏွလုံးအႂကြင္းမဲ့ အပ္ႏွံ သူမ်ား 
ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။ အာမင္! ။ ေက်းဇူးေတာ္ျမတ္၌ -  F.penny (mizo)တမူး 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
&SmvQifawGUí acgufvQifzGif hrnf Samuel Soe Lwin 

 or®musrf;pmwGif &SmvQifawGYrnfqdkaom pum;udkMunfhjcif;tm;jzifh 

vlwdkif; \ toufwmwGif vdktyfcsuf (odkY)vufvGwfqHk;½HI;cJh&aom wpfckck 

aysmufqkH; aeaomaMumifhyif jzpfonf/ bk&m;ocifu aysmufqkH; oGm;aom 

t&m rsm;tm; vlwdkif;ydkifqdkifapcsif ygonf/ &Smyg[kbk&m;ocifu rdefYqdk 

xm;onfh tm;avQmfpGm uRefawmfwdkY&SmazG rnfht&mtwGuf tb,ft&mudk 

aysmuf&S cJhbl;ovJqdkwmudk aumif;pGm od&Sd&SmazG&ef wdusrI&Sd&rnf/ xkdUtwl 

tb,fuJhokdUaom enf;vrf;jzifh &SmazG&rnfudkvnf; aumif;pGm od&ayrnf/  

 tb,ft&mudk qkH;½I H;cJ hí tb,fodk Y&SmazG&ygtHhenf;/ 

 yXrOD;qkH; bk&m;ocif zefqif;aomvlü cE¨m? pdwf? 0dnmOf[lí 

zGGJUpnf; xm;aom rEkó vlom;yifjzpfonf/ touf&Sifaom vlom; jzpf 

onfh tm;avQmfpGm eH 0dnmOfjzifh bk&m;ocifESifh rdwfo[m,zGJU&if; EIwfu 

ygwfawmfESifh touf&SifvQuf txHawmfrS aumifBuD;r*Fvmrsm;jzifh aysmf &Tif 

<u,f0aom csrf;omokc tjynfh&SdcJhygonf/ 

 odkYaomf pmwefrm&fewf\ aoG;aqmifrIudk cH,lí bk&m;ocif\ 

pum;awmfudk rsufuG,fjyKcJhonf/ urÇmOD; 2;16-17 wGif ]]xm0&t&Sif 

bk&m; ocif uvnf;? aumif;raumif;ukd oduRrf;&m tyifrS wyg; xkd 

O,smOfü &SdorQaom tyifwdkY\toD;udk oifonfpm;&aomtcGifh&Sd\/  xdk 

tyif\ toD;udkum; rpm;&? pm;&aomaeUwGif {ueftrSefao&rnf[k vkludk 

y nwfxm;awmfrl\}} [líawGU&ygonf/ 

 vl\ tief;twmonf bk&m;ocifudkaMumuf&GHUípum;awmfudk 

emcH &ef jzpfaomfvnf; (a' 12;13) yXrzefqif;cHvlom;onf pum;awmfudk 

emcH vdkufavQmufjcif;r&SdcJh/ tqkH;üremcHjcif;aMumifh vlonfeHouf0dnmOf 

aooGm;um ½kyfoufouftouf&Sifí eH0dnmOf bk&m;ocifESifh rdwfo[m, 

zGJUEdkif pGrf;rJhcJh&onf/ tm'Honf {'ifO,smOfxJrS usdefjcif; cHxm;&aomajr 

urÇmodkY ESifhxkwfcHcJh&onf/ olESifh aqGpOfrsddK;qufwdkYonf ]]ezl;u acR;? ajcr 

wdkifusatmif &SmazGpm;aomuf&if;tdkjcif;? emjcif;? aojcif; b0wGif 

usifvnf Mu&onf/ tqkH;wGif bk&m;ocif\ zefqif;ptajctaejzifh vl 

om;wdkY toufr&SifEdkifMuawmhbJ? ocFg&oabmjzifh? tewå oufoufjzifh 

udk,f xif&m udk,fqdkif;um 'ku©BuKHMu &avonf/ 

 eH0dnmOfouf r&Sd? pdwfESifh ½kyfoufoufom &Sdaom olwdkYonf zef 

qif;p vlom; uJhodkY xdkufxdkuf wefweftouf&Sifvdkygu eHouf0dnmOfudk 

touf qufzdkY vdktyfonf/ 0dnmOfawmf bk&m;\ az;rawmfrljcif; tm;jzifh 

vl onf 'kwd,arG;jcif; udkcHNyD; aemufwGif eH0dnmOfjzpfaom bk&m;ocif ESifh 

rdwfo[m,zGJUum vlyDopGm xdkufxdkufwefweftouf&SifEdkifonf/ xdkYaMumifh 

vnf; bk&m;ocifu &SmvQif awGUrnf[krdefYawmfrljcif;yifjzpfonf/ 

 avmuDvlom;wdkYtwGuf 'kwd,arG;jcif;toufwm&&Sd&ef a,½I 

c&pfawmf wnf;[laom toufvrf;? wHcg;udkzGifhay;awmfrlcJhonf/ c&pfawmf 

bk&m;tm; ac:zdwfvufcH,kHMunfaomtcg bk&m; ocif\uwdawmftwdkif;; 

oefU&Sif;aom 0dnmOfawmfudkvufcH&&SdNyD; uREkfyfwdkUtxJwGifudef;0yfawmfrlí 

0dnmOf toufudk &Sifapawmfrlonf/ c&pfawmfbk&m;\ wHcg;acgufjcif; 

toHudk Mum;NyD; bk&m;ocifudk arQmfMunfhvufcHonfhcewGif 0dnmOfawmf 

bk&m;onf 'kwd,arG;jcif;udk ay;awmfrlonf/ (a,m 3;16) 0dnmOfawmf 

bk&m;\ vrf;jyrIukdemcHí ZmwdyuwdukdpGefUjcif;? EIwfuygwfawmfudk em,l 

jcif;? EIwfuygwf awmfESifh tnDqkawmif; jcif;trIwdkYudkjyKygu tvdk awmfESifh 

tnD usifvnftouf&Sif Edkifayonf/ ¤if;wdkYonfum; eH0dnmOf ouf ao 

qHk;cJhaomolwdkYonf bk&m;ocif\ ykHoP²mefawmfESifhtnD 0dnmOf ouf &Sd 

aomvljzpfvmjcif;yifjzpfonf/ 

 MuufO\ tESpfudkpm;vdkygu tcGHudkcGJ? tumudkcGg&ayrnf/ xdk 

enf;wlpGm 0dnmOfyuwdjzifh touf&Sifvdkygu aoG;om;Zmwdoabmudk pGefY 

y,fNyD; 0dnmOfü'kwd,arG;jcif;udkcH&ayrnf/ ¤if;onf um; bk&m;ocif rdefY 

>rwfawmfrlaom ]]&Smjcif;}} yifjzpfonf/ urÇmYvQpf"gwftm;rsm; jywfawmuf 

oGm;onf qdkygpkdU/ wpfckaumif; pepfjzifh rlvtajcodkY jyefr&Edkifyg/ jzKwfoifh 

wm jzKwf? jyifoifwmjyifjzifh wpf urÇmvkH; rlv tajc jyefa&muf&efta&; 

tcsdefonf vGefpGm vdktyf vSayonf/  xdkenf;wlpGm eH0dnmOfouf ao 

aeaomvlom; twGuf rlvtajc jyefvnf &&Sd&efrSm bk&m; ocif\ 

ESKwfuygwf pum;awmf ukd Mum;em od&Sd&efvdkonf/ EIwf 

uygwfawmfukd odjcif; oufouf jzifh rvkHavmufyg 

Mum;emí ouf0if,kHMunf udk;pm; qk awmif;jcif; 

jyKrSom rlvtajcodkY jyefvnf a&muf&Sd vmrnfjzpfonf/ 

acgufvQifzGif hrnf/ 

bk&m;ocifrdefYawmfrlaom ]]wHcg;}} onfum; uwdawmf 

ESifh ,SOfaom wHcg; jzpfNyD; uREfkyfwdkY acgufaomtcg 

zGifhay; awmfrlrnfjzpfonf/ b,fuJh odkYaom wHcg;rsdK;udk 
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ocifhpum;  3 -117

acguf&ef bk&m;ocif rdefYawmfrlygoenf;/ ¤if;onfum; bk&m;ocif\ ESvkH; 

awmfudk zGifhrnfhwHcg;yifjzpfonf/ 

 uREkfyfwdkY bk&m;ocif\ ESvkH;awmfwHcg;;udkracgufrD bk&m;ocifu 

uREkfyfwkdY\ ESvkH;wHcg;udk OD;pGmacgufawmfrlygonf/ (Asm 3;20) xdkaMumifh 

uREkfyfwdkY ESvkH;wHcg;udkzGifhNyD; c&pfawmfbk&m;udk ac:zdwf vufcHvdkufjcif; 

jzpfonf/ ,ckrlum; uREkfyfwdkYu wHcg;acguf&ef tvSnfh a&mufvmjcif;yif 

jzpfonf/ twdkif;tqr&Sd yifv,f ork'´&mxufeufeJaom? aumif;uif 

rdk;ajrxuf us,fajymaom bk&m;ocif\ ESvkH;awmfwHcg;udk acgufjcif; 

tm;jzifh uREfkyfwdkYvdktyfrI rsm;udk vufcH&&SdEdkifygonf/ 

 qkawmif;jcif;tm;jzifh bk&m;ocif\ ESvkH;wHcg;udk acgufaomtcg 

bk&m;ocifu aumif;uifwHcg;udk zGifhvpfí aumif;uifb@mrsm;udk oGef; 

avmif; ay;awmfonf/ bk&m;ocif zGifhaom aumif;BuD;r*FvmwHcg;udk tjcm; 

ol rydwfpkdU Edkifovdk bk&m;ocif ydwfxm;aom aumif;BuD; wHcg;udk vnf; 

tb,folrS rzGifhEkdif/ uREkfyfwdkYtay: aumif;BuD;r*Fvmudk cHpm;vdkygu omí 

oGef;avmif; ay;aomtcgü vnf; tb,folrQr[efYwm;rqD;wm;? Rydwf 

pkdUEdkif (Asm 3;7)/ 

          bk&m;ocif\ ESvkH;wHcg;udkacgufaomtcg aumif;BuD;r*Fvm t 

ajzukd uREkfyfwdkY&&SdEdkifonf/ tb,frQ wHcg;acgufonfhtay:wGif rlwnfí 

BuD;BuD;? i,fi,f aumif;BuD;r*Fvmudk cHpm;&ygonf/ BuD;rm;aom aumif;BuD; 

r*Fvmudk cHpm;vdkyguomí wHcg;acgufjcif;ukd pddwfESvkH;ygvQuf qkawmif; 

jcif; trIudk jyK&ayrnf/ uREkfyfwdkYonf Zmwd taoG;tom;tvdk touf&SifrI 

rsm;udု pGefYy,fí or®mw&m;ESifhtnD touf&Sifygu bk&m;ocifESpfouf 

tm;&awmfrlum awmif;avQmufaom qkaus;Zl;udkvufcH&&SdEdkifonf/ xdkY 

aMumifh bk&m;ocif\ ESvkH;awmfwHcg;udk acgufjcif;[lonf tvdkawmfESifh 

tnD touf&Sifjcif;yif jzpfonf/ uREkfyfwdkY trSefwu,fZGJeyef;BuD;pGm wHcg; 

acgufjcif;udkjyK&mwGif ]]bmaMumifh 'Davmuf toHus,favmifpGm acguf& 

ovJ}} [kbk&m;ocifonf tjypfwifjcif;udk jyKawmfrlrnfr[kwf/ xdkt&mESifh 

qefYusifpGm omí ESpfaxmif;tm;& jzpfawmfrlNyD; em;anmif; tajzay; 

ygonf/ xdkYaMumifhvnf; oifh taejzifh wHcg;udkacguf? awmif;avQmuf av 

orQudk vufcH&&Sdum bk&m;ocifudk csD;rGrf;jcif; jyKrnf[k uRefawmf arQmfvifh 

ygonf/ av;cGjzifh oif iSufypfbl;yg ovm;/ wpfcgu uRefawmf&JU av;cG 

uRrf;usifrIudk taz&JUtod wpfa,mufu csD;usL; cJhbl;ygw,f/ pepfwusjzifh 

opfom; udk Y ykHpHxGif;xk xm;NyD; &mbmBudK; jzifhcsnfaESmif xm;wJh avmuf 

av; cGu wu,fh tEkynm ajrmufvSygw,f/ 

 r 7;7-11 xJu pum;awmfyg ]]awmif;avQmufjcif;}} qdkwJht&mu 

avmufav;cGrSm avmufpmcJudkokH;jyD; iSufudkzrf;&ovkdyJ uRefawmfcH pm; 

ygw,f/ xdkodkYqdku oifonfiSufudk rSefuefpGmypfEdkif&efawmfavQmfaom 

uRrf;usifrI &SdbkYd vdkygonf/ oifonf vufwnfholjzpf&ef wnfae&m wpfckudk 

owfrSwfNyD; wwfodem;vnfatmifavhusifhíiSufudkypf,lEdkif&ef taumif;qkH; 

vkyfaqmif Edkifayonf/ ]]&SmMuavmh}} qdkonfht&mrSmvnf;xdkenf;wlyif jzpf 

onf/ EIwfuygwfawmfudk zwf&I ESvkH;oGif;jcif; bk&m;ocif\ zGm;paom 

oli,f uJhodkY EIwfuygwfawmfEdkU&nfudkrSD0Jjcif; qufuyfaexdkifjcif;onf 

bk&m; ocif xHrS tajzrsm;udkvufcH&ef xdkufxdkufwefwef jyifqifaejcif;yif 

jzpfonf/ avmufav;udk aumif;pGmypfcwfEdkif&ef jyifqifavhusifhNyD;ygu 

ypfcwf &,l&ef oifvufawGUvkyf aqmifEdkifayonf? ¤if;onfum; ]]acguf 

Muavmh}} qdkonfhenf;wlyifjzpfonf/ avmufav; aumif;aumif; jyifqifum 

vuf wnfhonf jzpfjim;vnf; onftwdkif; xdkifaeu iSuf&rnf r[kwf/ 

xddkenf;wlyif Ekwfuygwfawmf twdkif;touf&SifESvkH;oGif; awmif;avQmuf 

ygu txHawmfrS aumif;BuD;r*Fvmrsm;udk cHpm;&rnfjzpfonf/ ]]awmif;Mu 

avmh? &SmMuavmh? acgufMuavmh }} qdkaomt&monf oD;jcm;qD r&yfwnfyJ 

uGif;qufrsm; ozG,fqufpyfaeonf/ ,ckoifonf rnfodkY awmif;&rnf? 

&Sm&rnf/ acguf&rnfudk od&SdoGm;NyDjzpfonf/ oifonf ppfrSefpGm awmif; 

avQmuf? &SmBuHíwHcg;udkacguf&mrS  bk&m;ocifxHrS aumif;BuD; r*Fvm 

rsm;udk cHpm;&aomtcg tzbk&m;ocif\bkef;awmfomí xif&Sm; apyg 

rnfhtaMumif; ocifa,½Iemrjzifh uREkfyfawmif;qkjyKyg\/  

q,fjrL&m,fpdk;vGif 

(0efcHcsuf/ /  Dr. Jaerock Lee \ Keeping watch and pray! tm;jrefrmrljyKygonf/) 

လူသားက်ဆုံးျခင္းအေၾကာင္းအရင္း Mary(ဖ်ာပုံ) 

ကမၻာဦး ၃။ နိဒါန္းအေနျဖင့္ က်ဆုံးျခင္းကုိ ဒုကၡဆင္းရဲ 
ခံရျခင္း။ ဖ်ားနာျခင္း သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ 
ႀကံဳေတြ႕ ရျခင္း။ လုပ္တုိင္းမျဖစ္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာမ်ား 
ပ်က္ျပား ရျခင္း စသည္တုိ႕ကုိ ျဖစ္ေပၚေစရန္ နာခံမွဳ 
မရိွျခင္း ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ က်မတုိ႕ကုိ အျပစ္ ေပးျခင္း 
ျဖစ္ တယ္လုိ႕ ဆင္ျခင္ႏွလုံးသြင္းၾကပါစုိ႕။  

ဆင္းရဲဒုကၡ ခံရေသာအခါ က်မတုိ႕ကုိ 
ဘုရား သခင္ ဘာေျပာသလဲ။ ဘာေတြ သင္ 

ေပးထားသလဲ။ ဘာအတြက္ ျဖစ္ေပၚရပါသလဲလုိ႕ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ေမးၾကပါစုိ႕။ က်မတုိ႕ 
လူသားအားလုံးကုိ ေလာကထဲမွာ အေကာင္းဆုံး အက်ိဳးျပဳ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ ဖို႕အတြက္ 
ဘုရားသခင္က တစ္ဦးစီကုုိ စြမ္းရည္၊ အရည္ အခ်င္းေတြ တစ္မ်ိဳးစီ ေပးထား ပါတယ္။ 
ဒီအရည္အခ်င္းေတြအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိ တာဝန္ေက်ဖုိ႕ အရင္းအႏီွး ေပးထား ျခင္းဘ ဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ က်မတုိ႕ကုိ ေပးထားေသာ စြမ္းရည္မ်ားအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ ကို 
ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ဖို႕ စဥ္းစား ၾကည့္ၾကပါစုိ႕။ က်မတုိ႕ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတုိင္းမွာ 
ဘုရားရွင္ ေပးထားတဲ့ အရည္အခ်င္း ရွိေၾကာင္း ၁ေကာ ၁၂း၄-၁၁ မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 
က်မတုိ႕ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစုိ႕။  
T, Teaching; (သင္ၾကားျခင္း)။ မိမိသည္ ဥာဏ္ပညာေကာင္းၿပီး မွန္ကန္စြာ  စဥ္းစား 
ဆင္ျခင္ ဆုံးျဖတ္တတ္ေသာေၾကာင့္ သူတပါးကုိ ဆရာလုပ္ သင္ၾကားပုိ႕ခ် ေပးႏုိင္ေသာ 
ေနရာမွာ ရွိေနပါသလား။ ဘုရားရွင္အတြက္လုပ္ေဆာင္ေနပါသလား။ 
A; Art; (အႏုပညာ)။ မိမိသည္ အႏုပညာမွာ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္ၿပီး စာေပ ဂီတႏွင့္ 
ပါတ္သက္လွ်င္ စာတည္းျဖတ္သူ။ ညႊန္ၾကားေရးမွဳး။ ဒါရုိက္တာ ။ စာေရးသူ။ သီခ်င္းေရးသူ။ 
အဆုိေတာ္။ သရုပ္ေဆာင္ စေသာ အရည္အခ်င္း တစ္ခုခု ရွိေနပါသလား။ ဘုရားရွင္ 
အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသလား။ 
L; Leader; (ေခါင္းေဆာင္)။ မိမိသည္ စည္းရုံး လံွဳ႕ေဆာ္တတ္ေသာ အာဏာတန္ခိုး 
ရွိေသာေၾကာင့္ သင္းအုပ္။ ဥကၠဌ။ အတြင္းေရးမွဳး။ ဘ႑ာထိန္း - စေသာ ဦးေဆာင္ႏိုင္ 
သည့္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွာ ရွိေနပါသလား။ ဘုရားရွင္အတြက္လုပ္ေဆာင္ေနပါသလား။  
E; Engineer; (ကၽြမ္းက်င္စြာလုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္း)။ ကၽြမ္းက်င္မွဳ အတတ္ပညာပုိင္းႏွင့္ 
ပါတ္သက္၍။ အေဆာက္အဦးပုိင္း။ လွ်ပ္စစ္ပိုင္း။ စက္မွဳပညာ။ စေသာ ကၽြမ္းက်င္မွဳ 
တစ္ခုခုစီ ရွိေနပါသလား။ ဘုရားသခင္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသလား။  
N; Nurse; (သူနာျပဳစုျခင္း)။ မိမိသည္ လူနာမ်ား၏ ခႏၶာ စိတ္ဝိညာဥ္ ဥႆံု က်န္းမာျခင္း 
ရႏုိင္ဖို႕ အၾကင္နာပါေသာ အၿပံဳးေလးမ်ားျဖင့္ အနာေရာဂါ တစ္ဝက္ ကုိ သက္သာ ေစႏုိင္ 
ေသာသူ။ ေႏြးေထြးေသာ လက္အစုံျဖင့္ ခြန္အားကုိ ေပးႏုိင္ေသာသူ။ ခ်ိဳသာေသာ 
စကားေလးမ်ားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကုိေပးႏုိင္သောသူ။ မိမိ၏ ဝါသနာ။ ေစတနာ။ အနစ္နာ 
စေသာ နာသုံးနာအားျဖင့္ သူနာျပဳစုျခင္း အလုပ္မွာ ရွိေနပါသလား။ ဘုရားရွင္အတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ ေနပါသလား။  
T; Treatment; (ေဆးကုသမွဳ)။ မိမိသည္ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ကာ လူနာမ်ား၏ 
အနာေရာဂါ ေဝဒနာ မ်ားကုိ ဘုရားရွင္၏ နာမျဖင့္ စမ္းသပ္ရွာေဖြ ကုသေပးရသူ ျဖစ္ေနပါ 
သလား။ ဘုရားရွင္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသလား။  

ဘုရားသခင္သည္ က်မတုိ႕ကုိ စြမ္းရည္မ်ား ေပးထားေသာ္လည္း ယေန႕ 
က်မတုိ႕ေတြ အဘယ့္ေၾကာင့္ က်ဆုံးရပါသလဲ။ ယေန႕ က်မတုိ႕ေတြ ဘုရားရွင္၏ 
ပညတ္ေတာ္ကုိ နာခံမွု မရိွ၍သာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လုိ႕ ဖြင့္ဆုိခ်င္ပါတယ္။ က ၂း၁၆-၁၇ မွာ 
ဘုရား သခင္က အာဒံႏွင့္ ဧဝကုိ ေကာင္းမေကာင္းကုိ သိကၽြမ္းရာ အပင္မွ တပါး 
ထုိဥယ်ာဥ္၌ ရွိသမွ်ေသာ အပင္တုိ႕၏ အသီးကုိ စားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထုိအပင္၏ အသီးကုိ 
မစားရ။ စားေသာေန႕တြင္ ဧကန္အမွန္ ေသရမည္ဟု လူကုိ ပညတ္ထားေတာ္မူ၏။ က 
၃း၁-၂၄ မွာ စာတန္ေျမြဟာ ဧဝကုိ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားထဲမွ ေသြးေဆာင္ကာ 
ေနာက္ဆုံး ဘုရာသခင္၏ စကားကုိ နားမေထာင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ က ၃း၉ 
မွာ ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္ကလဲ သင္သည္ အဘယ္မွာရိွသနည္းဟု လူကုိ ေခၚေတာ္ 
မူ၏။ ကမၻာဦးက်မ္း အခန္းႀကီး ၃ ကို ဖတ္ၾကည့္ရင္ လူသားက်ဆုံးျခင္း အေၾကာင္းကို 
ေတြ႕ရပါတယ္။ က်မတုိ႕ေတြ က်ဆုံးျခင္းျဖင့္ မရင္ဆုိင္ဖို႕ မိမိမွာ ရွိသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား 
ကုိ ခရစ္ေတာ္အတြက္ အသုံးခ်ရန္ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ မိမိကုိယ္က်ိဳးအတြက္သာ 
သုံးေနေသးမယ္ ဆုိရင္ က်ဆုံးျခင္းနဲ႕ ရင္ဆုိေနရပါအုံးမယ္။ က ၃း၉ က သင္သည္ 
အဘယ္မွာ ရွိသနည္းဟု ခရစ္ေတာ္က က်မတုိ႕ကုိ ေမးေနပါတယ္။ ဘုရားသခင္ 
ေပးထားေသာ အရည္အခ်င္း စြမ္းရည္မ်ား အားျဖင့္ အခ်ိန္မီ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အတြက္ အသုံးျပဳၾကပါစုိ႕။  ။ Mary(ဖ်ာပုံ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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သခင္ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း(၁)      နန္႕သင္းသင္းေအး 
၁)ေကာင္းကင္တမန္တုိ႕သည္ သုိးထိန္းတုိ႕အား ထင္ရွားျပစဥ္ 
သီဆုိေသာ သီခ်င္း ျမင့္ျမတ္ ေသာ အရပ္၌ ဘုရားသခင္အား 
ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္ရွိေစသတည္း။ လု၂း၁၄ 

၂)ပညာရိွမင္းသုံးပါးတုိ႕သည္ သူငယ္ေတာ္အား ဆက္ကပ္ေသာ 
လက္ေဆာင္ ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႕၏ အဓိပၸါယ္မ်ားမွာ- 
ေလာ္ဗန္သည္ ဘုရား ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကုိ ေဆာင္သည္။ မုရန္ သည္ လူ 
ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကုိ ေဆာင္သည္။ ေရႊသည္ ဘုရင္ ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကုိ ေဆာင္သည္။ 
မသ ဲ၂း၁၁ 
၃)ပညာရိွသုံးပါးတုိ႕၏ အမည္မ်ားမွာ Gaspae, Melchioe, Barthasae တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။ 
၄)သခင္ခရစ္ေတာ္ ဗတၱိဇံ ခံယူခဲ့ေသာ ျမစ္ႏွင့္ေဒသမွာ ဂါလိလဲျပည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ (မ ၃း၁၃) 

၅)သခင္ခရစ္ေတာ္ ဗတၱဇံ ခံယူစဥ္ေကာင္းကင္မွ လာေသာအသံေတာ္ကား ဤသူသည္ 
ငါႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုးရာ ငါ၏ ခ်စ္သားေပတည္း (မ ၃း၁ရ)  
၆)မဟာေဟရုဒ္မင္းႀကီး အနိစၥေရာက္ေသာ္လည္း သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မိသားစုတုိ႕သည္ 
ဇာတိေျမသုိ႕ မျပန္ဘ ဲ ေဟရုဒ္မင္းႀကီးအရာ၌ သားေတာ္အာေခလသည္ ယုဒျပည္တြင္ 
မင္းျပဳေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္သျဖင့္ ဂါလိလဲျပည္ နာဇရက္ၿမိဳ႕သုိ႕ သြားေရာက္ 
ေနထုိင္ခဲ့သည္။ (မ ၂း၂၂) 
၇)သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ေတာကႏၱာရ၌ ဝါေရွာင္ အစာမစားဘဲ ရက္ေပါင္း ၄၀ သီတင္းသုံး 
ေတာ္မူခဲ့သည္။ (မ ၄း၂) 
၈)သခင္ခရစ္ေတာ္ ပထမဦးဆုံးျပခဲ့သည့္ တန္ခိုးႏွင့္ေနရာကား ေရကုိ စပ်စ္ရည္အျဖစ္ 
ေျပာင္းလ ဲေစျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂါလိလဲျပည္ ကာနၿမိဳ႕ မဂၤလာပြဲတြင္ ျဖစ္သည္။ ေယာ ၂း၁၁ 
၉)သခင္ခရစ္ေတာ္၏ အခ်စ္ဆုံးတပည့္ေတာ္မွာ တမန္ေတာ္ ေယာဟန္ ျဖစ္ၿပီး အသက္ 
အငယ္ဆုံး ငယ္ျဖဴလည္းျဖစ္သည္။  
၁၀)ညအခ်ိန္၌ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးသူမွာ နိေကာဒင္ ျဖစ္သည္။ လု ၁၉း၄ 
၁၁)အရပ္ပုေသာေၾကာင့္ သဖန္းပင္ေပၚတက္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ကုိ ဖူးေမွ်ာ္သူမွာ ဇကၡ ဲ
ျဖစ္သည္။ လု ၁၉း၄ 

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

ကာလနာမ်ားျပားျခင္း    (ႏိုကုိဂ်ဴး) 
ဘယ္ဘုရားႏွင့္မွ မတူ၊ တစ္ဆူတည္းေသာ 

ဘုရား။ အရာခပ္သိမ္းတုိ႕ကုိ တတ္ ႏိုင္ေသာ ဘုရား။ 
ခိုလံွဳရာ ရဲတုိက္။ ကြယ္ကာရာဌာနမွ ေနေသာသူ။ ထာဝရ 
တည္ရွိေသာသူ ေယရုွ ခရစ္ေတာ္ဘုရား ျဖစ္သည္။ 

မာရ္နတ္ ပရိရာယ္တုိ႕ကုိ ဆီးတားႏုိင္မည္ အ 
ေၾကာင္း ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ ေတာ္မူေသာ လက္နက္စံုကုိ ဝတ္ဆင္ၾကစုိ႕ရယ္။ ဘုရား 
သခင္၏ ႏွုတ္ကပါတ္ေတာ္ တည္း ဟူေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ ဓါးကုိယူေဆာင္ၾကစုိ႕။ဧဖက္ ၆း 

ငါသည္ သင္တုိ႕၏ အနာေရာဂါကုိ ၿငိမ္းေစေသာ ဘုရား ျဖစ္သည္ဟု မိန္႕ေတာ္ 
မူ၏ ထြက္ ၁၅း၂၆ 

ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သူတုိ႕ ပါတ္လည္၌ ေကာင္းကင္ တမန္ေတာ္ 
တုိ႕သည္ တပ္ခ်၍ ကယ္လႊတ္တတ္ၾက၏ ဆာ ၃၄း၇ 

ဘုရားကုိ ခ်စ္ရမယ္။ ယုံရမယ္။ ေလးစားရမယ္။ ဘုရားနာမကုိ သိရမယ္။ ဒီက 
ေန႕ ကာလနာေတြ မ်ားျပားလာတယ္။ အရင္တုံးက မၾကားဖူတဲ့ ေရာဂါေတြ အခု ျဖစ္ေန 
တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႕ အနာေရာဂါေတြ ထူေျပာလာရတာလဲ။ ေယာ ၉း၁ လမ္း၌ သြားေတာ္ 
မူစဥ္ အမိဝမ္းတြင္းကပင္ မ်က္စိကန္းေသာ သူတစ္ေယာက္ကို္ ေတြ႕ျမင္ ေတာ္မူ၏ တပည့္ 
ေတာ္တုိ႕က အရွင္ဘုရား ဤသူသည္ အဘယ္သူ အျပစ္ေၾကာင့္ မ်က္စိကန္း သနည္း။ 
ကုိယ္အျပစ္ေၾကာင့္ ကန္းသေလာ။ မိဘ အျပစ္ေၾကာင့္ ကန္းသေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ရာ 
ေယ႐ႈက ကုိယ္အျပစ္ေၾကာင့္ မဟုတ္။ မိဘ အျပစ္ေၾကာင့္လဲ မဟုတ္။ ဘုရာူးသခင္၏ 
အမွဳေတာ္ကုိ သူ၌ ထင္ရွားေစမည္ အေၾကာင္းတည္း။ ဒါဆုိရင္ ေရာဂါရိွတဲ့ သူက 
ဆုေတာင္း ခံဖို႕လုိပါတယ္။ လာဇရု အားလ ဲ ေသနာ မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ ဘုန္းေတာ္ 
ထင္ရွား ဖို႕ျဖစ္တယ္ လုိ႕ေျပာခဲ့ပါတယ္။  

မိတ္ေဆြမွာ ေရာဂါတကယ္ ရွိခဲ့ရင္ ဝန္တာထားၿပီး ဆုေတာင္းခံပါ။ ဒီကေန႕ 
ေရာဂါေတြ အသစ္သစ္ ထပ္ေပၚေနပါတယ္။ ဘယ္လုိမွ ကုလုိ႕ မေပ်ာက္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါ 
ေတြလဲ ရွိပါတယ္။ နာတာရွည္။ အဆစ္အျမစ္ေယာင္။ ဆီးခ်ိဳ ဘယ္လုိမွ မေပ်ာက္ႏိုင္ဘူး။ 
အနာ ေရာဂါတုိင္းကုိ ေဆးပညာတုိင္းက မကုႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေရာဂါ ေပ်ာက္ဖို႕ ဒီ ေဆး 
ေသာက္တာ ဟုိေရာဂါကုိ ထိသြားတယ္။ ဘုရားသခင္က အနာေရာဂါကုိ ၿငိမ္းေစတဲ့ ဘုရား 
ျဖစ္ပါတယ္။ ထြက္ ၁၅း၁၆ 

ဒါဟာ ကတိေတာ္ဘဲ။ ေရာဂါ မရိွတဲ့ သူမ်ားကလ ဲေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ စည္းကမ္း 
ခ်က္ သတ္မွတ္ရမယ္။ ၁)ပညတ္ေတာ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္။ ၂) ဘုရားစကား နားေထာင္ 

ရမယ္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္က ၃ႏွစ္ခြဲ အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။ ေဟာေျပာျခင္း။ သင္ၾကားေပးျခင္း။ 
နတ္ဆုိး ႏွင္ထုတ္ျခင္း။ အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္း။ ေသသူကုိ ရွင္ျပန္ေစျခင္း။ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ 
ယုံၾကည္ သူေတြလဲ ဘုရားသခင္ရဲ႕ တန္ခိုးနဲ႕ နိမိတ္ လကၡဏာေတြ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ 
တကယ့္ ယုံၾကည္ျခင္းရိွတယ္ ဆုိရင္ေပါ့။ မာ ၁၆း၁၅ သင္တုိ႕သည္ ေလာကီ ႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္ 
ရွိသမွ် သုိ႕သြား၍ ေဝေနယ်သတၱ၀ါ အေပါင္းတုိ႕အား ဧဝံေဂလိတရားကုိ ေဟာၾကေလာ့။ 
ယုံၾကည္ ေသာသူတုိ႕၌ ျဖစ္လတံၱ႕ေသာ နိမိတ္ လကၡဏာဟူုမူကား ငါ၏နာမကုိ အမီွျပဳ၍ 
နတ္ဆုိး တုိ႕ကုိ ႏွင္ထုတ္ၾကလတံၱ႕။ ထူးျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ိဳးတုိ႕ကုိ ေျပာၾကလတံၱ႕။ 
ေျမြ တုိ႕ကုိ ဖမ္းကုိင္ၾကလတံၱ႕။ မက်န္းမာေသာ သူတုိ႕ အေပၚမွာ လက္ကုိ တင္၍်္ခ်မ္းသာ 
ေပး ၾကလတၱံ႕။ ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏။  

ယံုၾကည္အားႀကီးတဲ့ သူေတာ္ေကာင္း ရဲ႕ ဆုေတာင္းခ်က္က တန္ခိုးႀကီးပါတယ္။ 
အနာ ေရာဂါေပ်ာက္ဖို႕ အခ်င္းခ်င္း ဆုေတာင္းေပးဖုိ႕ လုိအပ္ပါတယ္။ ယာ ၅း၁၃။ သင္တုိ႕ 
တြင္ ဆင္းရဲခံရေသာသူရွိလွ်င္ ဆုေတာင္းေစ။ နာေသာသူ ရွိလွ်င္ သင္းအုပ္တုိ႕ကုိ ေခၚ၍ 
သူတုိ႕သည္ သခင္ဘုရား၏ နာမေတာ္ကုိ အမွီျပဳလွ်က္ လူနာကုိ ဆီႏွင့္လူး၍ သူ႕အေပၚမွာ 
ဆုေတာင္းၾကေစ။ အဝတ္ မရိွေသာသူကုိ ျမင္လွ်င္ အဝတ္ကုိေပးျခင္း - - - ကုိယ္အသားကုိ 
မေရွာင္ဘဲ ေနျခင္းမဟုတ္။ -- သုိ႕ျပဳလွ်င္ သင္၏ အလင္းသည္ မိုးေသာက္ေသာ အလင္း 
ကဲ့သုိ႕ ေပၚထြန္း၍ အလ်င္အျမန္ က်မ္းမာျခင္းသုိ႕ေရာက္လိမ့္မည္။ ေဟရွာယ ၅၈း၆-၇-၈။ 
အနာေရာဂါ အလ်င္အျမန္ ေပ်ာက္ေစဖုိ႕ ထာဝရဘုရားက စည္းကမ္းခ်က္ သတ္မွတ္ 
ေပးထား ပါတယ္။  

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ေရးခ်င္တာကေတာ့ ဘုရားသခင္က မိတ္ေဆြကုိ 
ႏြားေတြ၊ ကၽြဲေတြ ေပးမယ္ဆုိရင္ မိတ္ေဆြ ႀကိဳးေတြ ျပင္ဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ 
က ပဲေတြ ဆန္ေတြ ေပးမယ္ဆုိရင္ မိတ္ေဆြ အိတ္ေတြ ေတာင္းေတြ ျပင္ဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဘုရားက ဆီေတြ ပ်ားရည္ေတြ ေပးမယ္ဆုိရင္ ဗူးေတြ ပုလင္းေတြ ျပင္ဆင္ရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က မိတ္ေဆြရဲ႕ အနာေရာဂါကုိ ေပ်ာက္ကင္းေစမယ္ဆုိရင္ မိတ္ဆြ 
ဆုေတာင္းရမယ္။ ဆုေတာင္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြကုိ ဆုေတာင္းေပးမဲ့ ဆရာသမား 
ေတြဆီ ေတြ႕ဆုံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယုံၾကည္သူဆုိရင္ ထုိင္ေနလုိ႕ မရပါဘူး။ ထပါ။ ၿပီးရင္ 
ေျခတစ္လွမ္း လွမ္းပါ။ ဘုရားသခင္ အလုပ္ စလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ။ ႏုိကုိဂ်ဴး 

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

သက္ေသခံခ်က္ (Flower) 
သခင့္စကားစာေစာင္မွာ သက္ေသခံခြင့္ရတ့ဲ 

ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမး္ပါတယ္။ သခင့္ 
စကားစာေစာင္ ပို႕ေပးတဲ့ မခူးခူနဲ႕ သက္ေသခံခ်က္ေတြကုိ 
ႀကိဳဆို ေနတဲ့ ဆရာမင္းေအာင္သက္လြင္ကုိလ ဲ ေက်းဇူး 
တင္ပါတယ္။ စာေရးဖုိ႕ ေၾကာက္ရံြ႕ေနတဲ့ သမီးရဲ႕ စိတ္ေတြ 
ကုိ အားေပးခဲ့တဲ့ ဘုရားသခင္ကိုလဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ လာမဲ့ ဇြန္လ ၂၃ရက္ေန႕မွာ သမီး 
အသက္ ၂၃ႏွစ္ျပည့္ပါၿပီ။ ဒီလုိ ရက္နဲ႕ ႏွစ္နဲ႕ ကုိက္ရင္ ကံ မေကာင္းဘူးလုိ႕ 
ေျပာၾကပါတယ္။ အရင္တုံးကလုိ စိတ္မ်ိဳးနဲ႕ဆုိရင္ေတာ့ ယၾတာ သြားေခ်မိမွာပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ 
အခုေတာ့ ဘုရားသခင္ကို စတင္ သိကၽြမ္းခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း အဲဒီ အယူဝါဒဆုိးေတြ 
ဖယ္ထုတ္ပစ္လုိက္ၿပီး အရာရာတုိင္း ဘုရားအလုိအတုိင္း အသက္ရွင္ေနမိပါတယ္။  

သမီးရဲ႕ အလုပ္ရွင္ေတြက အသက္ ၈၁ ႏွစ္အရြယ္ အဖြားအုိႀကီးနဲ႕ အသက္ ၄၆ 
ႏွစ္အရြယ္ အန္တီႀကီးတစ္ေယာက္ သားအမိ ႏွစ္ေယာက္တုိ႕ဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႕ကုိ 
မိသားစုလုိ က်မ ဆက္ဆံ အလုပ္လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႕က သမီး မွားရင္ ဆူတယ္။ 
မွန္ရင္ ခ်ီးက်ဴးၾကပါတယ္။ ဒီလုိ အဆင္ေျပေနတဲ့ ဘဝေလးကုိ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ 
ျဖစ္လာရတဲ့ အေၾကာင္းေလးကုိ ေဝငွ ခ်င္ပါတယ္။ ဇြန္လ ၁၃ရက္ေန႕မွာ က်မ အိမ္ရွင္ 
အန္တီက အင္ဒိုနီးရွားကုိ အလုပ္ကိစၥနဲ႕ ခရီးသြားရပါတယ္။ မသြားခင္ က်မ ေမြးေန႕မွာ သူ 
စင္ကာပူမွာ ရွိမေနတဲ့အတြက္ ေဘာင္းဘီ၊ အက်ႌနဲ႕ ခါးပတ္ကုိ ေဟာင္ေကာင္ ကေန 
လွမ္းမွာၿပီး ေမြးေန႕လက္ေဆာင္အျဖစ္ ဝယ္ေပးထားၿပီးပါၿပီ။ က်မ ေမြးေန႕ေရာက္ရင္ 
ေမြးေန႕ ကဒ္ေပးဖုိ႕၊ ေမြးေန႕ကိတ္ ဝယ္ေပးဖုိ႕လဲ သူ႕အေမကုိ ႀကိဳတင္မွာထားခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ 
၁၉ရက္ေန႕မွာ သူခန ျပန္လာၿပီး ၂၁ရက္ေန႕ မွာ ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္ထြက္ သြားဖုိ႕ 
ရွိတဲ့အတြက္ သူျပန္လာမဲ့ ၁၉ရက္ေန႕မွာ သူ႕အႀကိဳက္ ဟင္းခ်က္ဖို႕ ဟင္းခ်က္နည္း စာအုပ္ 
ထဲကအတိုင္း ျပင္ဆင္ထားဖုိ႕ သမီးကုိ မွာထားခဲ့ပါတယ္။ သူလုိခ်င္တဲ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိ 
လိွမ့္ၿပီး ေၾကာ္ထားေပးပါတယ္။ ၁၉ရက္ေန႕မွာ သူျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ အလုပ္ ပင္ပန္း 
ေနတာေၾကာင့္ သမီး ခ်က္ထားေပးတဲ့ ဟင္းကုိ မေကာင္းဘူးလုိ႕ေျပာၿပီး သူ႕ဖာသာ 
ဆူေအာင့္ေအာင့္နဲ႕ ခ်က္ေနပါတယ္။ အိမ္မွာ ရွင္းေပးထားတာကုိလဲ သူ သေဘာမက်ပါ 
ဘူး။ သူ႕အေမ အဖြားႀကီးကလဲ သမီးကုိ စိတ္တုိင္းမက်ဘဲ သားအမိ ႏွစ္ေယာက္စလုံး ဆူပူ 
ေနၾကပါတယ္။ ၂၁ရက္ေန႕မွာ အလုပ္ကိစၥနဲ႕ အင္ဒိုနီးရွားကုိ သူျပန္ထြက္သြားပါတယ္။ 
အဖြားႀကီၤးနဲ႕ သမီး ၂ေယာက္တည္း က်န္ခဲ့ေပမဲ့ အဖြားႀကီးကလဲ သမီးကုိ စိတ္ဆုိးတုံးပါဘဲ။ 
သမီးရဲ႕ ေမြးေန႕ေရာက္ခါနီးမွာ အခုလုိ စိတ္ညစ္စရာေတြ ျဖစ္လာရတဲ့အတြက္ သမီး မေပ်ာ္ 
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ocifhpum;  5 -117

ပါဘူး။ အခုလုိ ျပသနာေတြထဲက ဘုရားသခင္ ကယ္တင္ခဲ့ရင္ သမီး သခင့္စကား စာေစာင္ 
မွာ သက္ေသခံမယ္လုိ႕ စဥ္းစားထားေပမဲ့ အခုထိ ျပသနာက အဆင္မေျပေသးပါ ဘူး။ 
ေနာက္ေန႕ဆုိရင္ သမီး ေမြးေန႕ေရာက္ေတာ့မွာ ျဖစ္ေပမဲ့ ည ၁၁နာရီေလာက္ အထိ 
စိတ္ဆုိး မေျပေသးပါဘူး။ ည၁၁နာရီမွာ အိပ္ယာဝင္ခဲ့ေပမဲ့ အဖြားႀကီးက ည ၁၂နာရီမွာ 
အိပ္ေနရာက ခ်က္ျခင္း ထလာပါတယ္။ ဘာလုပ္ေပးရမလဲလုိ႕ သမီးက ေမးလုိက္ေတာ့ 
သူက နင့္ေမြးေန႕အတြက္ ေမြးေန႕ကဒ္မွာ စာမေရး ရေသးဘူး။ ငါ့ဖာသာေရးမယ္ လုိ႕ ေျပာ 
ၿပီး သမီးေမြးေန႕အတြက္ wish လုပ္မဲ့ ေမြးေန႕ကဒ္ကုိ သူ႕ဖာသာေရးၿပီး သမီးလက္ထဲ 
ထည့္ေပးပါတယ္။ အခု မဖတ္နဲ႕ ေနာက္ေန႕မွာ ဖတ္လုိ႕ ေျပာသြားပါတယ္။ ေနာက္ေန႕ 
သမီး ေမြးေန႕ အိပ္ယာက ႏိုူးေတာ့ အဖြားက အရမ္းေပ်ာ္ေနပါတယ္။ သမီးကုိ ေမြးေန႕ wish 
လုပ္တယ္။ ေမြးေန႕ကိတ္ ဝယ္ၿပီး ႏွစ္ေယာက္သား ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ စားၾကပါတယ္။ 
ေရခဲမုန္႕လဲ ဝယ္စားပါတယ္။ တစ္ေန႕လံုး အဖြားႀကီးနဲ႕ အဆင္ေျပသြားေပမဲ့ အန္တီႀကီးနဲ႕ 
အဆင္မေျပမွာကုိ စိုးရိမ္ေနမိပါတယ္။ ၂၆ရက္ေန႕မွာ အန္တီျပန္လာမွာမုိ႕ ၂၅ရက္ေန႕ 
ညေနပုိင္းမွာ အိမ္ကုိ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ေနမိပါတယ္။ ည ၁၀နာရီက်ေတာ့ ေလဆိပ္ကေန 
အန္တီဖုန္းလွမ္းဆက္ပါတယ္။ တစ္ရက္ေစာၿပီး စင္ကာပူကုိ ျပန္ေရာက္လာလုိ႕ အ့ံၾသ 
သြားၾက ပါတယ္။  

အန္တီအိမ္ကုိ ျပန္ေရာက္လာၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႕ အတူတူသြားတဲ့ သူေတြက 
သူ႕လက္မွတ္ကုိ ႀကိဳတင္ ဝယ္မထားေပးတဲ့အတြက္ ရရာလက္မွတ္နဲ႕ ျပန္လာရတဲ့အတြက္ 
တစ္ရက္ ေစာေရာက္လာတာျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္ထဲက လူေတြကု္ိ စိတ္ဆုိးေနေပမဲ့ အလုပ္ 
ပင္ပန္းေၾကာင္း။ ေသာက္စရာ ဝိုင္ မရိွေၾကာင္း။ မနက္ျဖန္ ဘာမွ မခ်က္ဘဲ Pizza 
ဝယ္စားမဲ့အေၾကာင္း က်မကုိ ရယ္ရယ္ေမာေမာ လာေျပာျပၿပီး စိတ္မဆုိးဘဲ အရင္အတုိင္း 
ျပန္ဆက္ဆံပါတယ္။ သမီးလဲ အရမ္းေပ်ာ္သြားပါတယ္။ ေမြးေန႕မွာ စိတ္ညစ္စရာေလးေတြ 
ေတြ႕ရေပမဲ့ အဆင္ေျပေပ်ာ္ရႊင္ခြင့္ ရခဲ့တဲ့အေၾကာင္းေလးကုိ သက္ေသခံ ေရးသားလုိက္ 
ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။  ။ Flower 

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

ေတာင္းၾကေလာ့ ေတာင္းလွ်င္ရမည္ ခ်ိဳေနာအယ္ 
လူရယ္လုိ႕ျဖစ္လာၾကတဲ့ေနာက္ အိမ္ေထာင္သားေမြး အမွဳ 
ကုိ မျဖစ္မေန ျပဳၾကရ စၿမဲပါ။ ငါ ဒီတစ္သက္ မစြံေတာ့ 
ဘူး။ ငါ့အသက္ ဗလခ်ိဳင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။ ငါတစ္သက္လုံး 
လူပ်ိဳႀကီး။ အပ်ိဳႀကီးျဖစ္ေတာ့မွာဘဲလုိ႕ စိတ္ဓါတ္မက် 
ၾကပါနဲ႕။ ဘုရားသခင္ေပးရင္ အားလုံး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒီေဆာင္းပါး သက္ေသခံခ်က္ေလးကေတာ့ အထူးသျဖင့္ 
အပ်ိဳႀကီး လူပ်ိဳႀကီးမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ခုပါ။ အိမ္ 

ေထာင္ ျပဳျခင္း အမုွကိစၥဟာ အလြန္ အေရး ပါတဲ့အတြက္ မိမိဘာသာ စီရင္ 
ဆုံးျဖတ္ျခင္း မျပဳဘဲ ဘုရားသခင္ကုိ အားကုိးဖုိ႕ ေဝငွခ်င္ပါတယ္။ မ ၇း၇ ထဲမွာ ပါတဲ့ 
ေတာင္းၾကေလာ့။ ေတာင္းလွ်င္ရမည္ ဆုိတဲ့ ဘုရား သခင္ရဲ႕ ကတိစကားအတုိင္း ဘုရား 
သခင္ ကုိသာ အားကုိးၿပီး ဆုေတာင္းကာ အိမ္ေထာင္ ဖက္ ရွာမယ္ဆုိရင္ ဘုရား သခင္က 
အေကာင္းဆုံးကုိ ေရြးခ်ယ္ ျပင္ဆင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။  

ကၽြန္မ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ကတည္းက အိမ္ေထာင္ဖက္ ကုိ ဘုရားသခင္ 
ထံ အပ္ႏွံၿပီး မိမိစိတ္တုိ္င္းက် လုိခ်င္တဲ့ ပံုစံကုိ ဆုေတာင္းခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီတုံးက 
ဘုရားသခင္က ကၽြန္မကုိ အိမ္ေထာင္ဖက္ ရည္းစားအျဖစ္ ဘယ္သူနဲ႕မွ မေပးေတြ႕ခဲ့ပါဘူး။ 
ဘုရားသခင္က ကၽြန္မတုိ႕ ေမြးကတည္းက ကၽြန္မတုိ႕အတြက္ အႀကံအစည္ ရွိထားၿပီး 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္မတန္ေသးလုိ႕ မသင့္ေတာ္ေသးလုိ႕ ကၽြန္မ လုိခ်င္ေနတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္ 
သက္ အခ်ိန္မွာ အိမ္ေထာင္ဖက္ ခ်စ္သူရည္းစားကုိ မေပးခဲ့ေသးပါဘူး။ ဘုရားသခင္က 
သူ႕ကုိ အားကုိးတာဘဲ ႀကိဳက္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းဟာ ဘဝမွာ အလြန္ 
အေရးပါတာမုိ႕ ဘုရားသခင္ကုိသာ အားကုိးၿပီး ေရြးခ်ယ္ၾကေစလုိပါတယ္။ လူတစ္ကုိယ္ 
အႀကိဳက္တစ္မ်ိဳး ရွိတဲ့အတြက္ ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့ ကုိယ့္ခ်စ္သူ ပံုစံကုိ ဘုရားသခင္ဆီမွာ 
တိတိက်က် ဆုေတာင္းဖုိ႕ လုိအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္မ အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မဲ့ 
ခ်စ္သူကေတာ့ ဘုရားသခင္ကို္ ဦၤးေခါင္းေနရာမွာ ထားၿပီး ဘုရားသခင္ကုိ အၿမဲအားကုိး 
ဆက္ကပ္ အသက္ရွင္တဲ့ သူဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မက ပိန္တာကုိ မႀကိဳက္ပါဘူး။ ေယာက္်ား 
ပီပီသသ ခန္႕ခန္႕ညားညား ရုပ္ရည္။ အသားအရည္ စိုစိုေျပေျပနဲ႕ ဆင္းရဲေနရင္လဲ 
ခ်မ္းသာတဲ့ ရုပ္မ်ိဳးရိွတဲ့ သူကုိဘဲ ႀကိဳက္ပါတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္က စၿပီး ကၽြန္မ 
လုိခ်င္တဲ့ ပံုမ်ိဳးဆုေတာင္းခဲ့တာ တစ္ေယာက္မွ မေတြ႕ခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္မ ဇီဇာေၾကာင္ 
လြန္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လ ဲ ျဖစ္မွာပါ။ ကၽြန္မက ႀကိဳက္တဲ့ ပံုစံ က်ျပန္ေတာ့လဲ မယုံၾကည္သူ 
ျဖစ္ေနသလုိ။ ကၽြန္မကုိ လာႀက္ိဳက္တဲ့ သူေတြက်ျပန္ေတာ့လဲ ကၽြန္မ မႀကိဳက္ မႏွစ္သက္တဲ့ 
ပံုစံေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ ဆယ္ေက်ာ္သက္မက အသက္ သုံးဆယ္ေက်ာ္တဲ့ အထိ 
စိတ္ႀကိဳက္ မေတြ႕ဘဲ အပ်ိဳႀကီးျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ အားကုိးစရာ မိဘႏွစ္ပါးစလုံး 
ေရွ႕ဆင့္ ေနာက္ဆင့္ ကြယ္လြန္သြားၾကၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကၽြန္မ ဘဝမွာ အားကုိးမီွတြယ္စရာ 

လူသားရယ္လုိ႕ တစ္ေယာက္မွ မရိွေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့- အ့ံၾသဘြယ္ရာပါဘဲ ကၽြန္မ 
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ရုပ္ရည္ စိတ္ဓါတ္ရွိ္သူ ကၽြန္မရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္ဟာ ကၽြန္မ အိမ္ကုိ 
ဆုိက္ဆုိက္ ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေရာက္ရွိလုိ႕လာပါေတာ့တယ္။  

က္ုုိယ္ထင္ရင္ ကုတင္ ေရႊန္း ဆုိတဲ့ အတုိင္းဘဲ ကၽြန္မခ်စ္တဲ့ ခ်စ္သူဟာ ကၽြန္မ 
လုိခ်င္တဲ့ ၾကင္နာျခင္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြကုိ ကၽြန္မ အေပၚမွာ အျပည့္အဝ ေပးႏုိင္ 
ခဲ့ပါတယ္လုိ႕ ဝန္ခံပါတယ္။ ကၽြန္မ ရင္ထဲ ဝမ္းေျမာက္မွုကေတာ့ အတုိင္းမသိ ေလာက္ 
ေအာင္ပါဘဲ။ အဲဒီ ဘုရားေပးတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္ဟာ စိတ္ထားႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ 
သည္သာမက လူသားအားလုံးအေပၚ ေမတၱာေစတနာ ထားတတ္ၿပီး ေက်းလက္ ေတာရြာ 
ေတာင္ေပၚ ၿမိဳ႕ျပ မက်န္ ဧဝံေဂလိတရားကုိ လွည့္လည္ေဟာေျပာ သက္ေသခံေနတဲ့ 
သာသနာျပဳ ဆရာတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ဆင္းရဲတယ္ ခ်မ္းသာတယ္ဆုိတာ 
ဘုရားနဲ႕ဘဲ ဆိုင္ပါတယ္။ ဘုရားကုိ ခ်စ္ၿပီး အားကုိးတတ္တဲ့သား။ ေပ်ာက္ဆုံးဝိညာဥ္မ်ားကုိ 
ခ်စ္ၿပီး ဘုရားသခင္ဆီပို႕ေဆာင္တတ္တဲ့ သားကုိ ေပးခဲ့လုိ႕ ဘာမွေၾကာက္စရာ၊ စိုးရိမ္စရာ 
မလုိခဲ့ရေအာင္ ဝမ္းေျမာက္ ၿငိမ္သက္ျခင္းရခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ေယာက္ 
ရဲ႕ အ့ံၾသစရာတူညီတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ စိတ္တူ သေဘာတူျဖစ္ေနတဲ့ အခ်က္ပါဘဲ။ ဒီအရာ 
ေတြ အတြက္ ဘုရားသခင္ မျပင္ဆင္ေပးရင္ ဘာမွ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ တကယ္ 
ေကာင္းျမတ္ပါတယ္။ ခိုလံွဳစရာမရိွတဲ့ ကၽြန္မ ဘဝကုိ အခ်ိန္တန္မွ အားကုိးစရာ အိမ္ေထာင္ 
ဖက္ကုိ ျပင္ဆင္ လက္ထပ္ေပးခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးေတာ္က ႀကီးျမတ္လွပါတယ္။ ကၽြန္မ ခ်စ္သူ 
ခင္ပြန္းကလဲ ဒီႏွစ္ထဲမွာ သူနဲ႕ သင့္ေတာ္မဲ့ အိမ္ေထာင္ဘက္ သမီးကုိ ျပင္ဆင္ေပးပါလုိ႕ 
ဆုေတာင္းတဲ့ အခါမွာ ကၽြန္မနဲ႕ ေတြ႕ဆုံကာ အိမ္ေထာင္ဘက္ ျပဳခြင့္ ရခဲ့ေၾကာင္း 
သက္ေသ ခံခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႕ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးစလုံးကုိ ဘုရားသခင္က အခ်ိန္တန္မွ 
ေတြ႕ဆုံ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေပးခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလုိပါတယ္။ မိမိဘဝ အိမ္ 
ေထာင္ဘက္ကို အခု ကတည္းက ဘုရားသခင္လက္ထဲမွာ အပ္ႏွံၿပီး အသက္တာ တစ္ခုလုံး 
ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံထားလုိက္ပါ။ မိမိရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္တကြ သားစဥ္ေျမးဆက္ 
ဝမ္းေျမာက္ မွဳမ်ားႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ေစမွာ သခင္ေယရုွ တစ္ပါးတည္းပါ။  ။ 
ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ကုိ ထင္ရွားေစလွ်က္ - - ခ်ိဳေနာအယ္  

-------------------------------------------------- 
အေမွာင္က်ျခင္း  မင္းေအာင္သက္လြင္ 

 အဲဒီေန႕က ကၽြန္ေတာ္ ညဂ်ဴတီ ဆင္း 
ေနရပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံရဲ႕ အလုပ္သမား အက္ 
ဥပေဒအရ ညဘက္မွာ ညဂ်ဴတီဆင္းတဲ့ သူေတြ 
ဟာ အနည္းဆုံး အလုပ္သမား ႏွစ္ေယာက္ 
အလုပ္ လုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါမွ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ 
တစ္ ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ အကူအညီ ေပးႏိုင္ 
ေအာင္လုိ႕ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီ 

က စင္ကာပူ တရုတ္ မိသားစုပိုင္ အလတ္စား စက္မႈ လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ 
သေဘၤာ အင္ဂ်င္ အစိတ္အပုိင္း ေတြကို ျပဳျပင္ မြမ္းမံတဲ့ လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါ တယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္က စက္ေမာင္း သမားပါ။ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ထရုိး တြင္ခံုစက္ ေမာင္းသမားပါ။ 
ဒီေန႕မွာေတာ့ ေဖာက္သည္ေတြက အေရးႀကီး အျမန္ လုိခ်င္တဲ့ ပစၥည္းမုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ဟာ 
ျမန္ျမန္ၿပီးေအာင္ ညလုံးေပါက္ စက္ခုတ္စား ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ အတူတူ ညဂ်ဴတီ 
က်တဲ့ သူကေတာ့ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသား သံဂေဟဆက္သမား မစၥတာ ဆာမိ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က ည၈နာရီကေန မနက္ ၈နာရီအထိ အလုပ္ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  
 ဝပ္ေရွာ့ တစ္ခုလုံးမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ႏွစ္ေယာက္တည္း အလုပ္ လုပ္ေနတုံး ည 
၁၁နာရီခြဲေလာက္မွာ ရုတ္တရက္ မီးအေမွာင္ က်သြားပါတယ္။ ေခါင္မိုး မ်က္ႏွာက်က္မွာ 
တပ္ဆင္ထားတဲ့ မီးေခ်ာင္းေတြ အားလုံး မွိတ္သြားသလုိ ခုတ္ေမာင္းေနတဲ့ CNC စက္ႀကီးလဲ 
ထုိးရပ္ သြားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့ မ်က္စိထဲ ဘာမွ မျမင္ရသလုိ ဘာသံမွလဲ မၾကားရေတာ့ 
တာမုိ႕ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ေပ ၃ဝ နီးပါး ေလာက္အကြာမွာ သံဂေဟ ဆက္ေနတဲ့ မစၥတာ ဆာမိ 
ကုိ ῝ဟဲလုိ ဆာမိ အာယူ အုိေက῞ လို႕ ဘုိလုိ လွမ္းေအာ္ ေမးလုိက္ပါတယ္။ ῞အုိင္ အုိေက။ 
အုိင္ အုိေက῞ ဆုိတဲ့ ဆာမိရဲ႕ ျပန္ထူးသံကုိ ၾကားလုိက္ရေပမဲ့ အေမွာင္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ 
ႏွစ္ေယာက္ စမ္းတဝါးဝါးနဲ႕ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။  
 အဲဒီအခ်ိန္တုံးက ကၽြန္ေတာ္ စင္ကာပူ ေရာက္တာ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ေနပါၿပီ။ တစ္ခါ 
မွ စင္ကာပူမွာ မီးမျပတ္ (အေမွာင္ မက်)ဖူးပါဘူး။ စင္ကာပူမွာ တစ္ခါမွ မေတြ႕ဖူးတဲ့ 
အေတြ႕ အႀကံဳ ျဖစ္သလုိ အေရးႀကီး အျမန္လုိတဲ့ ပစၥည္းကုိ သူေဌးနဲ႕ အရာရိွေတြက 
ကၽြန္ေတာ့္ ကုိ ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႕ အပ္ႏွံ လုပ္ ေဆာင္ ခိုင္းခ်ိန္မွာမွ ရုတ္တရက္ မီးျပတ္ 
သြား တာမုိ႕ ရုတ္တရက္ ဘာလုပ္ ရမွန္း မသိခဲ့ပါ။ ဝပ္ေရွာ့ အတြင္းပုိင္းမွာ ေမွာင္ေန ေပမဲ့ 
အျပင္မွာ လ သာ ေနတာေၾကာင့္ ဝပ္ေရွာ့ရံုထဲကေန ႏွစ္ေယာက္သား အျပင္ကုိ ထြက္လာ 
ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ပထမေတာ့ ကုိယ့္ ဝပ္ေရွာ့ တစ္ခုထဲ ဝါယာေရွာ့ ျဖစ္ၿပီး မီးျပတ္ သြားတယ္ 
လုိ႕ထင္လုိက္မိေပမဲ့ အျပင္ ထြက္ၾကည့္လုိက္မွ ေဘးနားမွာ ရွိတဲ့ ၿခံခ်င္း ကပ္လ်က္က 
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တျခား အလုပ္ရံု ဝပ္ေရွာ့ေတြ အျပင္ လမ္းေဘး မီးတုိင္ ေတြပါ မီး မလာတာကို 
ေတြ႕လုိက္ရေတာ့မွ စက္ရံု ဧရိယာ တစ္ခုလုံး အေမွာင္က် မီးျပတ္သြားတယ္ဆုိတာ 
သေဘာ ေပါက္ လုိက္မိပါ တယ္။ ဝပ္ေရွာ့ ရံုးခန္းထဲကုိ စမ္းတဝါးဝါး ျပန္ဝင္လာၿပီး ဝပ္ေရွာ့ 
အရာရိွရဲ႕ ဟန္းဖုန္းကုိ လွမ္း ဆက္လုိက္ပါတယ္။ ῞ဟဲလို မစၥတာ အားကေရာင္ လား အခု 
ဝပ္ေရွာ့ ထဲမွာ မီးျပတ္သြားလုိ႕ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိဘူး အျမန္လာခဲ့ပါ῞ လုိ႕ ဘုိလုိ လွမ္း 
သတင္း ပို႕လုိက္ပါတယ္။ ည ၁၁နာရီ ခြဲေနတာမုိ႕ သူတုိ႕ မအိပ္ ေသးတဲ့အတြက္ အဆက္ 
အသြယ္ ရသြားခဲ့ပါတယ္။ ဝပ္ေရွာ့ ေဘးနားက သစ္ပင္ေအာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ရယ္ ဆာမိ 
ရယ္ လုံၿခံဳေရး အန္ကယ္ႀကီးရယ္ သုံးေယာက္သား ထုိင္ေစာင့္ေနၾကပါတယ္။ နာရီဝက္ 
ေလာက္ အၾကာမွာ ဝပ္ေရွာ့ထဲကုိ ကားႏွစ္စီး ေရွ႕မီး ႏွစ္လုံး ထြန္းၿပီး ဒရၾကမ္း ေမာင္းဝင္ 
လာပါတယ္။ ေရွ႕အစီးက မာစီဒီး အနက္ေရာင္ ျဖစ္တာမုိ႕ သူေဌးအႀကီးေကာင္ စီးတ့ဲ 
ကားျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္က ကားက BMW အျပာေရာင္ေလးမုိ႕ သူေဌး အငယ္ေကာင္ ကားမွန္း 
သိလုိက္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ လွမ္းေခၚတာက ဝပ္ေရွာ့ အရာရိွ ကုိပါ။ တကယ္တမ္း 
ေရာက္လာတာက သူေဌး ညီအစ္ကုိ ႏွစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဝုန္း ဒိုင္း ဆိုတဲ့ ကား 
တံခါး ဖြင့္သံ ေဆာင့္ပိတ္သံနဲ႕အတူ သူေဌးႏွစ္ေယာက္စလုံး ကားေပၚက ေျပးဆင္းလာၾက 
ပါတယ္။  

သူေဌး အႀကီးေကာင္က စြပ္က်ယ္ လက္တုိ အျဖဴ ေဘာင္းဘီတို ပြပြနဲ႕ 
ေရာ္ဘာေျခညႇပ္ ဖိနပ္ စီးထားတာမုိ႕ ညအိပ္ ခါနီး အဝတ္အစား ေတာင္ မလဲ ႏိုင္ဘဲ 
အူယားဖားယား ေျပးထြက္ လာခဲ့ပံု ရပါတယ္။ အငယ္ ေကာင္ကေတာ့ စပုိ႕ရွပ္ လက္တုိ 
စတုိင္ ေဘာင္းဘီရွည္ ဝပ္ကင္းရွဴး ဝတ္ထား တဲ့အျပင္ မ်က္ႏွာမွာလဲ ဘီယာခုိး ေတြနဲ႕ 
နီျမန္းေနတာမုိ႕ သူ႕ရဲ႕ ေဖာက္သည္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ ညစာစား ဘီယာ ေသာက္ 
ရာကေန ေျပးလာပုံ ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ဆာမိလဲ အထစ္ထစ္ အေငါ့ေငါ့နဲ႕ အလုပ္ 
လုပ္ေနတုံး မီးျပတ္သြားေၾကာင္း ရွင္းျပ ၾကပါတယ္။ သူေဌး ႏွစ္ေယာက္ စလုံး ကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႕ ရွင္းျပတာကုိ နားမေထာင္ ဘဲ  သူေဌး အႀကီးေကာင္ က ရံုးအေပၚထပ္ကုိ ေျပးတက္ 
သြားသလုိ သူေဌး အငယ္ေကာင္ကလဲ ဝပ္ေရွာ့ အေနာက္ဘက္ ေျပးသြားတာမုိ႕ 
ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ဆာမိ လဲ သူေဌး အငယ္ေကာင္ေနာက္ကို ေျပးလုိက္ သြားခဲ့ပါတယ္။ သူေဌး 
အငယ္ေကာင္က ဝပ္ေရွာ့ အေနာက္ဘက္မွာ ရွိတဲ့ ေလမႈတ္ စက္ကုိ မိန္းခလုတ္သြားခ် 
လုိက္ပါတယ္။ အက္စစ္ ဓါတုေဗဒ ကန္ထဲမွာ ခရုိမီယမ္ စိမ္ထားတဲ့ သေဘၤာအင္ဂ်င္ 
ပစ္စတင္ ကေရာင္းေတြရဲ႕ ေမာ္တာ ခလုတ္ေတြကုိ လုိက္ပိတ္ေန ပါတယ္။  ေနာက္မွ 
သိရတာက သူေဌး အႀကီးေကာင္ဟာ ရံုးအပၚထပ္ မွာရိွတဲ့ သူ ေမြးထားတဲ့ အလွေရႊငါးကန္ 
ထဲက ေရႊငါးေတြ အသက္ရႈႏိုင္ဖို႕ လႊတ္ထား တဲ့ ေအာက္စီဂ်င္ ပန္႕ ခလုတ္ ေတြကုိ 
သြားပိတ္လုိက္ၿပီး ဘထၳရီနဲ႕ ပန္႕ကုိ ဆက္  ၿပီး ျပန္ေမာင္းေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ 
၂ နာရီေက်ာ္ ေလာက္မွ လွ်ပ္စစ္မီး ျပန္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးေပၚ ၿပီးရမဲ့ ပစၥည္းလဲ 
အခ်ိန္မီ မၿပီးခဲ့သလုိ စက္ရံု မန္ေနဂ်ာ ေရးဆြဲ ထားတဲ့ ထုတ္လုပ္မႈ လမ္းေၾကာင္း 
အစီအစဥ္လဲ အဲဒီညက အေမွာင္ က် ခဲ့တာ ေၾကာင့္ အခ်ိတ္အဆက္ မမိဘဲ အစီ အစဥ္ေတြ 
ေႏွာင့္ေႏွးၿပီး ေျပာင္းသြား ခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႕ မနက္ သတင္းစာထဲမွေတာ့ 
စင္ကာပူႏိုင္ငံက ၿမိဳ႕နယ္ႀကီး ၅ခုမွာ ညက ၃နာရီေလာက္ လွ်ပ္စစ္မီးလုိင္း ျပတ္ ေတာက္ၿပီး 
အေမွာင္က် သြားတယ္ဆုိတဲ့ ေခါင္းစီး အမည္းႀကီးနဲ႕ သတင္းထူး တစ္ပုိဒ္ အျဖစ္ ပါလာခဲ့ပါ 
တယ္။ အခုေခတ္ အေမွာင္က်တာက လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္တာျဖစ္ေပမဲ့ ေရွးယခင္က အေမွာင္ 
က်ရျခင္း အေၾကာင္းကေတာ့ အလင္း မရိွျခင္း။ အလင္းကုိ ဖံုးအုပ္ ကြယ္ကာထား လုိ႕ဘ ဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ 

႐ွင္မႆဲ ၅း၁၄-၁၆ သင္တုိ႕သည္ ဤေလာက၏ အလင္း ျဖစ္ၾက၏။ 
ဆီမီးထြန္း၍ ေတာင္းဇလား ေအာက္၌ ဖံုးထားေလ့ မရိွ။  

႐ွင္မာကု ၄း၂၁ ဆီမီးကုိ ဆီမီးခုံေပၚမွာမတင္၊ ေတာင္းဇလား ေအာက္ 
ခုတင္ေအာက္၌ ဖံုးထားျခင္းငွာ ယူခဲ့သေလာ။  

ရွင္လုကာ ၈း၁၆ ဆီမီးထြန္းၿပီးလွ်င္ အုိးေမွာက္၍ ဖံုးထားေလ့ မရိွ။ ခုတင္ 
ေအာက္၌လဲ ထားေလ့မရိွ။ ဝင္ေသာသူသည္ အလင္းကုိ ျမင္ေစျခင္းငွာ ဆီမီးခုံ အေပၚမွာ 
တင္ထားေလ့ရွိ၏။  

သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ တပည့္ေတာ္ သုံးပါးျဖစ္တဲ့ ႐ွင္မ ဲႆ၊ မာကု နဲ႕ လုကာ တုိ႕ဟာ 
အေၾကာင္း အရာ တစ္ခုတည္းကုိ တၿပိဳင္တည္း ေရးသား ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဓိက 
အခ်က္ ကေတာ့ ယုံၾကည္သူေတြရဲ႕ အသက္တာမွာ အလင္းမေပ်ာက္။ အေမွာင္ မက် 
ေရာက္ဖို႕ဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမွာင္က်ေရာက္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္ သုံးခ်က္ရွိတယ္ ဆုိတာ 
ေတြ႕ႏုိင္ ပါတယ္။ မီးအိမ္၊ မီးခြက္ကုိ -  
၁) ေတာင္းဇလားေအာက္၌ ဖံုးအုပ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
၂) ခုတင္ေအာက္၌ ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
၃) အုိးေအာက္၌ ဖံုးအုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ တုိ႕ဘ ဲျဖစ္ပါ တယ္။ 
၁) ေတာင္းဇလား ေအာက္၌ - - 

ေတာင္းးဇလား ဆုိတာက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကုိ ဆုိလုိျခင္းပါ။ စီးပြားေရး 
နယ္ပယ္မွာ အေလးခ်ိန္၊ တင္းေတာင္း ေတြနဲ႕ ခ်ိန္တြယ္ရပါ တယ္။ စီးပြားေရး သမား 
ဆုိတာက အနညး္နဲ႕ အမ်ား ဆုိသလုိ အျမတ္ပိုရေအာင္ မမွန္ကန္တဲ့ နည္းေတြ သုံးရပါ 
တယ္။ ပိုေျပာရတာ ရွိပါတယ္။ ေစ်းကုိ ပိုေခၚရပါ တယ္။ စီးပြားမက္လြန္း။ ေလာဘ တက္ 
လြန္းတဲ့ အခါမွာေတာ့ သမၼာတရား အလင္းေရာင္ကုိ စီးပြားေရး ေတာင္းဇလားနဲ႕ ဖံုးအုပ္ 
လုိက္မိတဲ့အတြက္ ယုံၾကည္သူ ေတြရဲ႕ အသက္တာဟာ အေမွာင္ က်ေရာက္ တတ္ပါတယ္။ 
ဥပမာ ေရးျပရရင္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ စီးပြားကုိ လိုခ်င္လြန္းတဲ့ ယာကုပ္ဟာ ဦးေလး 
လာဗန္ရဲ႕ သုိးႏြား ဆိတ္ေတြကုိ ကလိမ္ကက်စ္ က်ၿပီး ယူခဲ့တယ္။ သူ႕ရဲ႕ အလင္းေရာင္ကို 
ေတာင္းဇလားနဲ႕ ဖံုးအုပ္ၿပီး အေမွာင္ က်ေရာက္ ေစခဲ့တယ္ ဆုိတာ က်မ္းစာထဲမွာ 
ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ က ၃၁း၁-၁၅ 
၂) ခုတင္ေအာက္၌ ----- 

ခုတင္ ဆုိတာ တဏွာရာဂ ကုိ ဆုိလုိ တာပါ။ ေမထုံသံဝါသ ျပဳျခင္းကုိ 
ဆုိလုိပါတယ္။ လူေတြဟာ ခုတင္ေပၚမွာ ေမထုံ သံဝါသ ျပဳၾက ပါတယ္။ သန္႕ရွင္းေသာ 
ထိမ္းျမား လက္ထပ္ ျခင္းျဖင့္ ေမထုန္ျပဳျခင္းဟာ တင့္တယ္ေပမဲ့။ မသန္႕ ရွင္းေသာ ေမထုန္ 
ဟာ မတင့္တယ္ ပါဘူး။ မတရားေသာ ေမထုန္ မွီဝဲ လြန္းသူ။ ေဖာက္ျပန္ေသာ တဏွာ ရာဂ 
ေရယာဥ္ေၾကာမွာ ေမ်ာပါတဲ့ သူဟာ မိမိရဲ႕ သမၼာ တရား အလင္း ေရာင္ကုိ 
ခုတင္ေအာက္မွာ ထား လုိက္တဲ့အတြက္ ဆီမီး အလင္းက မလင္းႏုိင္ေတာ့ဘဲ အေမွာင္ 
က်ေရာက္ တတ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံး သာဓက ကေတာ့ ရွံဆုန္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ျပည့္တန္ဆာနဲ႕ ေမထုန္မွီဝဲ လြန္းတဲ့အတြက္ ရန္သူ႕ လက္ ေအာက္ က်ေရာက္ မ်က္လုံး 
ေဖာက္ျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ တရားသူႀကီး ၁၆း၁၆-၁၇ 

ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးလဲ သူမ်ား မယား ကုိ တပ္မက္မိတဲ့အတြက္ ဆုိးက်ိဳး ျပန္ခံ 
ရပါတယ္။ တုိင္းတပါးမွာ စီးပြားလာရွာတဲ့ သူတစ္ခ်ိဳ႕ ေတြဟာ စိတ္လြတ္ ကုိယ္လြတ္နဲ႕ 
အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္ၾကပါတယ္။ စင္ကာပူက ကၽြန္ေတာ္ ပထမ ဦးဆုံး လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ 
ကုမၸဏီမွာ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂၅ေယာက္ ေလာက္ ရွိတဲ့အထမွဲာ အိမ္ေထာင္ မျပဳ 
ရေသးလုိ႕ သူတုိ႕ကုိယ္ သူတုိ႕ လူပ်ိဳ လုိ႕ ေၾကျငာထားတဲ့သူ ၁ဝေယာက္ ရွိပါတယ္။ သူတုိ႕ 
ဟာ လူေရွ႕ ဘုရားေရွ႕မွာ တင့္တင့္တယ္တယ္ အိမ္ေထာင္ မျပဳရ ေသးေပမဲ့ လူကြယ္ရာမွာ 
ျပည့္တန္ ဆာေတြ အေပ်ာ္ ရည္းစားေတြနဲ႕ ေဖာက္ျပား မွားယြင္းၿပီးတဲ့ သူေတြ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဒီလုိ လူေတြဟာ ဆီမီးကုိ ခုတင္ေအာက္မွာ ဖံုး ထားတဲ့အတြက္ ေလာက အတြက္ 
အလင္း မလင္း ႏိုင္ခဲ့ ၾကပါဘူး။ 
၃) အုိးေအာက္၌ ----- 

အုိး (ခြက္၊ပန္းကန္) ဆုိတာကေတာ့ အစား အ ေသာက္နဲ႕ ပတ္သက္တာကုိ 
ဆုိလုိပါတယ္။ ၁ေကာ ၁ဝး၃၁ မွာ သင္တုိ႕သည္  စားေသာ္၄င္း ေသာက္ေသာ္၄င္း --- 
ဘုရား သခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကုိ ေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈ ကိစၥကုိ ျပဳၾကေလာ့လုိ႕ 
က်မ္းစာက သတိေပး ထားပါတယ္။ အစား အေသာက္ ေမႊေႏွာက္ လို႕ ဒုကၡေရာက္ရသူေတြ 
ဒုနဲ႕ ေဒး ရွိပါတယ္။ ῞အစားမေတာ္ တစ္လုတ္῝ (အစား အေသာက္ မီးလုိေတာက္) ဆုိတဲ့ 
စကားဟာ ေတာ္ ေတာ့ကုိ တာသြားပါတယ္။ ဧေသာ ဟာ အစားတစ္လုပ္ ပဲဟင္းတစ္ခြက္ 
အတြက္ နဲ႕ သားဦးအရာ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာနဲ႕ လြဲသြားခဲ့ရပါတယ္။  
က ၂၅း၂၉-၃၄ 

မိတ္ေဆြေတြရဲ႕ အသက္တာမွာ ဘယ္အရာအားျဖင့္မွ အေမွာင္ မက်ေရာက္ 
မိပါေစနဲ႕။         ။ မင္းေအာင္သက္လြင္ 

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

ႀကိဳးစားၾကမယ္      ဖုိးေလာအယ္ (PoLaweh) 
ဆီမရႊဲတဲ့ မီးတိုင္ကေလး မိွတ္တုတ္တုတ္ ျဖစ္ေနေပမ့ဲလဲ အေမွာင္ 
ကမၻာမွာ လမ္းေပ်ာက္ေနတဲ့ သူေတြအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလး 
တစ္ခုပါဘဲ။ ပုိးစုန္းၾကဴးေလး ကုိ ၾကည့္လုိက္စမ္းပါ။ လွ်ပ္စစ္မီးလံုး 
နဲ႕ယွဥ္လိုက္ရင္ ဘာမွမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူ႕မွာ ရိွတဲ့ အစြမ္းအစ 

ေလးနဲ႕ ကမၻာေျမတခြင္ကို အလင္းေပးေနရွာတယ္။ ေရ မေလာင္း၊ ေနမထိတဲ့ အ 
ေမွာင္ ထဲက ပန္းအိုးေလးတစ္အုိးကုိ ၾကည့္လုိက္ပါ။ မၾကာခင္ မွာဘ ဲ ညိဳးႏြမ္း 
ေျခာက္ေသြ႕ သြားတာကုိ ျမင္ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရေလာင္းၿပီး အလင္း ေရာင္ ရတဲ့ 
ေနရာမွာ သြားထားလုိက္ရင္ ပန္းပင္ကေလးဟာ ျပန္ဖူးပြင့္လာၿပီး ေလာက တခြင္သို႕ 
သူ႕ရဲ႕ အလွေတြ ျဖာေဝသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕မွာရိွတဲ့ အစြမ္းအစ ေလး ေတြနဲ႕ 
လုပ္ ေဆာင္ၾကသလုိ  အဲဒီလုိဘ ဲကၽြႏု္ပ္တို႕ လူသားေတြဟာလဲ ဒီအရာေတြ ထက္ 
အဆေပါင္း မ်ားစြာ သာတယ္ မဟုတ္လား။ ဘုရားရွင္ေပးထားတဲ့ ခြန္အား အသိ 
တရား ေတြနဲ႕ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ ကုိယ့္လူမ်ိဳးအျပင္ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားအတြက္ အလင္း 
ေပးၿပီး ထာဝရအလင္းျဖစ္ေစၾကပါစုိ႕။  ။ 

rnfolrqdk pmrlrsm; a&;om; ay;ydkYEdkifygonf/ (EdkifiHa&;? vlrsdK;a&;? *dkPf;*e ESifh NidpGef; ygwfoufaom pmrlrsm;udk vHk;0 vufrcHyg ) 

Min Aung Thet Lwin, Blk 76A #30-02, Red hill road, Singapore 151076         E-mail;  min_atl @ yahoo.com.sg  (( Phone (65) 81222320 )) 
((ocifhpum; pmapmifudk  www.jbcs.org.sg  wGif tcrJh zwf&IEdkifygonf )) 
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