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အနမ္းႏွစ္ခု မင္းေအာင္သက္လြင္ 

လူအျမင္ အထင္ႀကီးစရာ လူႀကီးလူေကာင္းမို႕ ၊ 
ခရစ္သခင္ ပါးျပင္ကို၊ လူေတြေရွ႕မွာ ေပၚတင္ နမ္းခဲ့။ 
ဒါေပမဲ့ သူ႕ႏွလံုးသား ဆိုးညစ္ၿပီး ညီႇ၊  
ထိုသခင္ကို အရွင္လတ္လတ္ ကားစင္တင္ခဲ့ၿပီ။ 
   လူအျမင္ အထင္ေသးစရာ အျပစ္သားမို႕  
   ခရစ္သခင္ ေျခဖမိုးကို၊ လူအလစ္မွာ ခိုးခိုးၿပီး နမ္းခဲ့။ 
   ဒါေပမဲ့ သူ႕ႏွလံုးသားက ေနာင္တနဲ႕၊ ထိုသခင္ကို ဆီေမႊးနဲ႕ လိမ္းက်ံခဲ့။ 
အနမ္းႏွစ္ခု သခင့္ ကို္ယ္ခႏၶာမွာ အမွတ္တရအျဖစ္ က်န္ရစ္ 
တစ္ေနရာက ပါး၊ ေနာက္တစ္ေနရာက ဖဝါး 
ပါးျပင္ကို နမ္းသူက ယုဒ ။ ဖဝါးျပင္ကို နမ္းသူက မာရိ 
ဆင္ျခင္စရာ အတိမို႕ ။ သင္နဲ႕ က်ေနာ္ သခင့္ကို - - - 
ပါး နမ္းေနတဲ့ သူလား။ ဖဝါး နမ္းေနတဲ့ သူလား။ ။ 
--------------------------------------------------------- 

က်မ်က္ရည္  ေတာင္ႀကီး (မနန္း) 
က်က္သေရအေပါင္း ခေညာင္းေစတဲ့ 
မဂၤလာနံနက္ခင္းဟာ သာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ 
မိသားစုရဲ႕ ႏႈတ္ဆက္စကား မဂၤလာပါတဲ့လား…. 
ငါသည္လည္းပဲ က်က္သေရအေပါင္း ခေညာင္းေစတဲ့ 
မဂၤလာနံနက္ခင္းရဲ႕သာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ 
ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလာ သူကေတာ့ မငုိဘဲက်လာ စီးမ်က္ရည္ပါ။ 
က်က္သေရအေပါင္း ခေညာင္းေစတဲ့ 
မဂၤလာရွိေသာ ျမစ္ေရျပင္ဟာ သာယာ…ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ…  
သဘာဝက ေပးခင္းထားတဲ့ စြမ္းအားေတြနဲ႔….စီးဆင္းႏိုင္စြမ္းရိွသလို….. 
ငါသည္လည္းပဲ….က်က္သေရအေပါင္း…ခေညာင္းေစတဲ့ မ်က္၀န္းအစုံသည္ 
သဘာဝတရားရဲ႕ ေပးခင္းထားတဲ့ စြမ္းအားေတြနဲ႔ စီးဆင္းႏိုင္စြမ္းရိွတဲ့ 
မငုိဘဲက်လာ….က်မ်က္ရည္ပါ။ 
ငါ၏ က်မ်က္ရည္သည္ ေသြးမ်က္ရည္ ျဖစ္သည္ကုိ 
အဖ..ဘုရား….သိ…ေစ….လုိ….သည္။ 
------------------------------------------------------------------------- 

အၿပံဳးမပ်က္တ့ဲအေမ   မေလး(တပ္ႀကီးကုန္းအသင္းေတာ္၊ ေမွာ္ဘီ) 
ကုိးလလြယ္ ဆယ္လဖြားလို႕ ေလာကလူ႕ေဘာင္ အေမပို႕ေဆာင္ 
သမီးေပ်ာ္ေအာင္ အေမေဆာင္က်ဥ္း လိုအင္ဟူသမွ်  
̏အၿပံဳးမပ်က္ အေမျဖည့္စြမ္းလွ်က္ ̋။ 
   အပ်ံသင္စအရြယ္ လမ္းမမွားဖုိ႕ နည္းေပးႀကံေဆာင္ အေမ့ေမတၱာေဘာင္ 
   သမီးလိမၼာေအာင္ အေမ သြန္သင္ရင္း ဒုကၡဟူသမွ်  
   ̏အၿပံဳးမပ်က္ အေမရင္ဆိုင္လွ်က္ ̋ 
အေတာင္စုံေတာ့ကြယ္ လူ႕ဘဝ ဝယ္ ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီမုိ႕  
ကုိယ္သာ သခင္ ကုိယ္သာ အရွင္ဟု၊ မာနတံခြန္ အလံထူလုိ႕  
အေမ့ဆုံးမစကား ေမ့ေလ်ာ့သြား။ ေလာက မာယာ သဲကုိးဖ်ာမို႕  
ႏွဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ သမီးႀကံဳေတြ႕မွ အေမ့ရင္ခြင္ ေျပးကာခိုဝင္  
သည္အခ်ိန္မွာ အေမ့စကား ရင္မွာအား 
အေတာင္ေညာင္းေတာ့ ျပန္လာခ့ဲေတာ့ ခ်စ္သမီးအတြက္  
̏အၿပံဳးမပ်က္ အေမႀကိဳဆိုလွ်က္ ̋ 
အေမ့ေက်းဇူး အထူးသိကာ ဘုရားရင္ထံမွာ ေတာင္းဆုပန္တာ  
သမီးခ်စ္တဲ့ အေမ့သက္တာ ကိုယ္ေတာ္ ထာဝစဥ္ ကြယ္ကာေစာင့္ေရွာက္ကာ  
ေရလို ေအးလို႕ ပန္းလိုေမႊးေစပါ။ ခ်စ္မိခင္အား ရည္စူးလွ်က္-- မေလး  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

အထင္နဲ ့အျမင္  (ss.john20) 
တစ္ခါက ေကာင္းကင္တမန္ ႏွစ္ပါးဟာ ခရီး 
သြားေနၾကရင္းနဲ႕ ညအခ်ိန္မွာ ခ်မ္းသာ တဲ့ 

မိသားစု တစ္စုရဲ႕ အိမ္မွာ ခရီးတစ္ေထာက္နားၿပီး အိပ္ဘို႕ 
ဆုံးၿဖတ္ လုိက္တယ္။ ခ်မ္းသာေသာ မိသားစုဟာ အရမ္း ေမာက္မာၿပီး သူတုိ႕ကို 
ဧည့္သည္ရ့ဲ အိပ္ခန္းမွာ နားခြင့္ေပးဘို႕ ၿငင္းဆိုလိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေၿမေအာက္ 
ခန္းမွာ ရိွတဲ့ ေအးစက္ ၿပီး ေသးငယ္တဲ့ အခန္းေလးမွာ ေနခြင့္ေပးလိုက္တယ္။ သူတို႕ 
ႏွစ္ေယာက္ဟာ မာေၾကာတဲ့ ၾကမ္းၿပင္ေပၚမွာ ေက်ာခင္းၿပီး အိပ္စက္တဲ့အခါ 
အသက္ၾကီးတဲ့ ေကာင္းကင္တမန္ဟာ ၾကမ္းၿပင္ေပၚမွာ အေပါက္တစ္ခုကုိ ေတြ ့လိုက္ 
တယ္။ အဒဲါနဲ႕ သူက အေပါက္ကုိ ၿပန္ပိတ္ေပးလုိက္တယ္။ အသက္ ငယ္ေသာ 
ေကာင္းကင္တမန္က ဘာလုိ႕ၾကမ္းၿပင္အေပါက္ကုိ ပိတ္ေပးတာလဲလို႕ ေမးတဲ့အခါ 
သူက ၿပန္ေၿဖလိုက္တယ္။ “တခါတေလမွာ ၿမင္ရတဲ့အရာတုိင္းဟာ ကိုယ္ထင္သလုိ 
မဟုတ္ဘူး” ေနာက္တစ္ည မွာ သူတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ဟာ အရမ္းဆင္းရဲတဲ့ လယ္သမားရ့ဲ 
အိမ္မွာ နားဘုိ႕ ဆုံးၿဖတ္ လိုက္တယ္။ လယ္သမားလင္မယားဟာ အရမ္းကို ဆင္းရဲ 
ေသာ္ၿငား လည္း သူတို ့ ႏွစ္ေယာက္ကို ေႏြးေထြးစြာနဲ ့ၾကိဳဆိုရွာတယ္။ သူတုိ႕မွာရိွတဲ့ 
အစား အေသာက္ေလး နဲ႕ မွ်ေ၀စားေသာက္ၿပီးတဲ့အခါမွာ သူတိုရ့ဲ အိပ္ရာမွာ အိပ္ခြင့္ 
ေပးလိုက္ တယ္။ ေနာက္တစ္ေန႕မနက္ မုိးလင္းတဲ့အခါမွာ စိတ္ထားေကာင္းေသာ 
လယ္ သမားနဲ႕ သူ႕ဇနီးဟာ သူတို႕ရ့ဲ တစ္ေကာင္တည္းေသာ ႏြားမေလး လယ္ကြင္း 
ထဲမွာ ေသေနေသာေၾကာင့္ ငုိေနတာကုိ သူတို႕ ႏွစ္ေယာက္ ေတြ႕လုိက္တယ္။ 
အသက္ ငယ္ေသာ ေကာင္းကင္တမန္ေလးဟာ အရမ္းစိတ္ဆိုးၿပီး အသက္ၾကီးေသာ 
ေကာင္းကင္တမန္ကုိ ေမးလိုက္တယ္။ “ဘာလုိ႕ ဒီလုိအၿဖစ္မ်ဴိးကို အၿဖစ္ခံတာလဲ” 
“ပထမ အိမ္ရွင္က ပစၥည္းဥစၥာအကုန္လံုး ၿပည့္စုံရ့ဲသားနဲ႕ သူ ့ကုိ ကူညီတယ္” “ဒုတိယ 
မိသားစုက သူတုိ႕မွာ ရိွတာေလးနဲ ့ငါတို႕ကုိ မွ်ေ၀ေပးတယ္” “ဒါေပမဲ့ သူတို႕ရ့ဲ ႏြား 
မေလးကို ေသေအာင္လုပ္တယ္။” အဲဒီအခါမွာ အသက္ၾကီးေသာ ေကာင္းကင္ 
တမန္က “တခါတေလမွာ ၿမင္ရတဲ့အရာတုိင္းဟာ ကုိယ္ထင္သလုိ မဟုတ္ဘူး” 
လုိ ့ၿပန္ေၿပာလိုက္တယ္။ “ငါတုိ႕ ေၿမေအာက္ခန္းမွာ ေနတုန္းက အဒဲီၾကမ္းၿပင္ရဲ့ 
အေပါက္မွာ ေရႊေတြ ရိွေနတာကုိ ငါသတိထားမိတယ္။ အိမ္ပုိင္ရွင္က ေလာဘၾကီးၿပီး 
ပစၥည္းဥစၥာေတြကို အရမ္း တပ္မက္ေနမွေတာ့ သူရွာ မေတြ႕ႏိုင္ေတာ့ေအာင္ 
ၾကမ္းၿပင္အေပါက္ကုိ ပိတ္လိုက္တာ။ အဲဒါဆို ေရႊေတြကို သူရွာေတြ ့ႏိုင္စရာ 
မရိွေတာ့ဘူး။ လြန္ခ့ဲေသာည ကေတာ့ လယ္သမားမိသားစုအိမ္မွာ အိပ္တုန္းက 
ေသမင္း က သူ႕ဇနီးကို လာေခၚတယ္။ အဒီဲအစား ငါက ႏြားမေလးကို ေပးလိုက္တာ”  
“တခါ တေလမွာ ၿမင္ရတဲ့ အရာတုိင္းဟာ ကိုယ္ထင္သလုိမဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ခုေတာ့ 
မင္းသိသြားၿပီ မဟုတ္လား”လို႕ သူက အသက္ငယ္ေသာ ေကာင္းကင္ တမန္ေလးကုိ 
ေၿပာလိုက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ခရစ္ယာန္မ်ားဟာ ဘာေတြဘဲ ၿဖစ္ပ်က္ၿဖစ္ပ်က္ 
ဘုရားကို ယုံၾကည္မွဴ အၿပည့္အဝနဲ႕ ရိွေနရမယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ 
အတြက္ အၾကံအစည္ ရိွပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ မခံႏုိင္ေသာ စုံစမ္း ေႏွာက္ယွက္ 
ၿခင္းကိုေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႕ ညည္းတြားၿခင္း အရာ၌  ၀မ္း ေၿမာက္ၿခင္းကို 
ငါၿဖစ္ေစမည္။ သူတို႕ သည္ ဝမ္းနည္းၿခင္း ခံရေသာ ေနာက္ စိတ္ သက္သာ 
ရႊင္လန္းၿခင္းအေၾကာင္းကုိ ငါၿပမည္။ ေယရမိ၃၁:၁၃။  (ss.john20) 

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

သခင္၌တည္ေသာေက်ာက္ေဆာင္ နန္းရထုိက္ 
ကြၽန္မ အနည္းငယ္သက္ေသခံ ေ၀မွ်ခ်င္ 

ပါတယ္။ စကၤာပူမွာ လုပ္သက္ ေလးႏွစ္ အတြင္းမွာ ကြၽန္မ ဘ၀က သူငယ္ခ်င္း 
အေပါင္း အသင္းေတြၾကားမွာ အေတာ္ ေလး ေအးခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့တယ္။ တည္ၿငိမ္ 
ေအးခ်မ္းေနတဲ့ ကြၽန္မ ဘ၀ေလးထကဲို မေမွ်ာ္ လင့္ဘဲ အစ္ကိုလုိ႔ ေခၚၿပီး ခ်စ္ရတ့ဲ 
ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ ရိွလာခ့ဲတယ္။ ခင္မင္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကေတာ့ အစ္ကုိနဲ႔ 
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ocifhpum;  2 -129

ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္မကို စုိးရိမ္တဲ့စိတ္နဲ႔ သတိ ေပးၾကတယ္။ အစ္ကို႕ အတြက္နဲ႔ 
သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ စိတ္၀မ္းကြဲ စကားမ်ား ခ့ဲၾကေသးတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ 
သူတို႔ေတြေျပာျပတဲ့ အစ္ကုိ႕ အေၾကာင္းနဲ႔ လက္ရိွ အစ္ကုိ ကြၽန္မ အေပၚထားတဲ့ 
သေဘာ ထားနဲ႔ ဆက္ဆံမႈေတြဟာ တစ္ျခားစီ ျဖစ္ေနလို႔ပဲ။ အစ္ကုိဟာ ကြၽန္မ 
အေပါင္း အသင္း မိတ္ေဆြၾကားမွာပုိတဲ့ ဂရုစုိက္ ယုယမႈေတြ ေပးသလုိ သူငယ္ခ်င္း 
ေတြနဲ႔ အလုိက္တသိ ဆက္ဆံ ေနထိုင္မႈေတြဟာ ကြၽန္မ အတြက္ ေက်နပ္စရာ 
ျဖစ္လာခ့ဲတယ္။ လာမယ့္ အနာဂတ္ အတြက္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ရင္လည္း ကြၽန္မ 
ေက်နပ္ေလာက္တဲ့ အေျဖ(မက္လုံး) ေပးၿပီး သူနဲ႔ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ဘ၀ႏွစ္ခုကို အသက္ 
သြင္းၿပီး စည္းရုံး အယုံသြင္းခဲ့တယ္။ ကြၽန္မလည္း အစ္ကိုရဲ႕ မုသားပံုျပင္ေတြကို 
နားေထာင္ၿပီး အဟုတ္မွတ္ကာ စိတ္ကူးေတြ ယဥ္ၿပီးႀကိတ္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေနမိတယ္။ 
အစ္ကုိဟာ အရင္ကနဲ႔ မတူဘဲ တစ္ေျဖးေျဖးနဲ႔ ကြၽန္မအေပၚ အျပဳအမူ အေျပာအဆုိ 
ေတြဟာ တစ္ေျဖးေျဖးနဲ႔ အတင့္ရဲ လာတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကြၽန္မကို မင္းကိုယ့္ကုိ 
ခ်စ္လားလုိ႕ ေမးလာခဲ့တယ္။ ကြၽန္မလည္း စိတ္ထဲရိွတဲ့အတုိင္း ရုိးရုိးေလးပဲ 
ခ်စ္တယ္လို႔ ၀န္ခံခ့ဲတယ္။ မင္း.. ကုိယ့္ကုိခ်စ္တာထက္ အစ္ကုိက ပုိပါတယ္။ ဘာ 
အေၾကာင္းနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မင္းအေပၚ ထားတ့ဲ အခ်စ္ေတြဟာ Foreverပါ။ အစ္ကို.. 
မင္းနဲ႔နီးစပ္ခ်င္တယ္။ အစ္ကို႔ကုိ နားလည္ ေပးပါ။ အစ္ကို႔ရဲ႕ဆႏၵေတြကုိ ျဖည့္စြမ္း 
ေပးပါလား။ လုိ႕ အစ္ကုိ ဟာ သူ႕ရဲ႕ ေသြးသား လံွဳ႕ေဆာ္မႈေတြအတြက္ ကြၽန္မကို 
ေတာင္းဆုိလာခ့ဲတယ္။ ကြၽန္မက လည္း မျဖစ္ႏုိင္တာထက္ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ 
ျငင္းဆိုခ့ဲတယ္။ မင္း.. ကုိယ့္ကုိ မေပးဆပ္ ႏုိင္တာ မင္း..ကုိယ့္ကုိ မခ်စ္လို႔ေပါ့။ အစ္ကုိ႕ 
ရဲ႕ စိတ္ဆႏၵေတြကုိ ကြၽန္မ မလိုက္ေလ်ာတဲ့ အတြက္ အစ္ကိုနဲ႔ ကြၽန္မ မၾကာခဏ 
ဆုိသလုိ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ အစ္ကုိဟာ ကြၽန္မ 
ဘ၀ထဲကုိ ကြၽန္မ မႏွင္ထုတ္ဘဲ ထြက္ခြာသြားတယ္။  

ကြၽန္မရင္ထဲမွာ ဖြဲမီးတစ္ခုလို အေလာင္အကြၽမ္း 
ခံလိုက္ရတယ္။ ကြၽန္မ ကိုယ္တုိင္ မသိလုိက္တဲ့ အရာတစ္ခုက 
ဘာျဖစ္လုိ႔ ငါသူ႔ကုိ သံေယာဇဥ္ တြယ္လိုက္ မိလဲ။ တကယ္ေတာ့ 
ကြၽန္မ အရြယ္ဟာ သစ္ရြက္ေၾကြတုိင္း ရင္ခုန္ရမယ့္ အရြယ္ လည္း 
မဟုတ္သလုိ ကြၽန္မရဲ႕ စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္ေတြကို ကြၽန္မ ဘ၀ထဲကုိ ဆြဲသြင္း ယူလို႔ 
မရတဲ့အခ်ိန္။ ဒါေပမယ့္ အားကုိးရာမ့ဲတဲ့ ကြၽန္မ ဘ၀ထဲကုိ အစ္ကိုဟာ ကြၽန္မ အတြက္ 
တြယ္ၿငိစရာ ႏြယ္တမွ်င္ ျဖစ္ခ့ဲမိတာေတာ့ အမွန္ပဲ။ တကယ္ေတာ့ အစ္ကို႔ အေပၚမွာ 
ျဖစ္လာခ့ဲတဲ့ ကြၽန္မရဲ႕အျဖဴေရာင္ ႏွလံုးသားေလးဟာ တဏွာအခ်စ္ မဟုတ္သလုိ 
ဓနအခ်စ္နဲ႔ မဟုတ္ခ့ဲတာေတာ့ အမွန္ပဲ။ အစ္ကုိနဲ႔ လက္တြဲၿပီးသာယာတဲ့ မိသားစု 
ဘ၀တစ္ခုျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ တိတ္တိတ္ကေလး ဆုေတာင္းခ့ဲတယ္။ ကြၽန္မရဲ႕ 
ဆုေတာင္းသံကုိ ဘုရားသခင္ဟာ နားေညာင္းေတာ္မူ ယံုမွ်မကဘဲ ကြၽန္မအတြက္ 
အေကာင္းဆံုး ျပင္ဆင္ေပးခဲ့တယ္။ ကြၽန္မကို အစ္ကုိစြန္႔ခြာၿပီးတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ 
ကြၽန္မ သိလုိက္ရတဲ့ အစ္ကုိ႔သတင္းေတြေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ထပ္ခါတလဲလဲ 
ခ်ီးမြမ္း ေနမိတယ္။ အစ္ကိုဟာ ကြၽန္မကို ၉လလုံးလံုး ဖုံးကြယ္လိမ္ညာခ့ဲတာေတြ 
ဗူးေပၚ သလုိ ေပၚလာခဲ့တယ္။ သတင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အတင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ဟုတ္ရင္ေတာ့ 
ေပၚမယ္။ ပုတ္ရင္ေတာ့နံ မွာပဲ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဟန္ေဆာင္ မ်က္ႏွာဖုံးေတြစြပ္လည္း 
တစ္ေန႔ အမွန္တရားဟာ ေပၚလာစၿမဲပါ။ အစကတည္းက ဘုရားလက္ထဲမွာ 
ဆက္ကပ္ အပ္ႏံွထားတ့ဲအတြက္ အခု ကြၽန္မရဲ႕ ပူေဆြး၀မ္းနည္းမႈေတြအတြက္ 
ဘုရားသခင္ဟာ အေကာင္းဆံုးႏွစ္သိမ့္မႈ ေပးမယ္ဆိုတာ ကြၽန္မ ယုံၾကည္တယ္။ 
သခင္နဲ႔ တည္ေနတဲ့အတြက္ လႈိင္းပုတ္တိုင္း ေက်ာက္ေဆာင္ ၿပိဳမသြားပါဘူး။ 
အခုေတာ့ ဘုရားရဲ႕ ႏွစ္သိမ့္မႈ ေမတၲာေတြနဲ႔ ကြၽန္မရဲ႕စိတ္ေတြဟာ တစ္ေျဖးေျဖးနဲ႔ 
အနည္ထုိင္လို႔ ရင့္က်က္လာပါၿပီ။ တဏွာအခ်စ္နဲ႔ မဟုတ္သလုိ ဓနအခ်စ္ မဟုတ္တဲ့ 
အခ်စ္နဲ႔ ခ်စ္ႏုိင္ၾကပါေစ။ (မွတ္ခ်က္) မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ ရင္ဖြင့္ခ်က္အား ေရးသား ပါသည္။ 

တုိက္ဆုိင္မႈရိွရင္ ခြင့္လႊတ္ေပးပါ။ ။  က.န.ခ နန္းရထုိက္ 
------------------------------------------------- 

လက္ထပ္ၿပီးသည့္အထိ ေစာင့္ပါ။  
Wait Until Marriage  ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္) 
      လူမ်ားသည္ သူတုိ႔အတြက္ အေရးပါသူ တစ္စုံတစ္ဦး၏ ခ်စ္ျမတ္ႏုိး ျခင္း 
ကုိခံရရန္ အလြန္အမင္း လုိအပ္ၾကသည္။ ဤအခ်က္မွာ လူငယ္လူရြယ္ မ်ားအတြက္ 
ပုိ၍ မွန္ကန္သည္။ ေကာင္ေလးႏွင့္ ေကာင္မေလးတို႔သည္ တဦးကုိတဦး ၿငိသြား 
ၾကၿပီးေနာက္၊ အတူ သြားလာၾကေသာအခါ၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈသည္ ပုိ၍ႀကီးထြား 
လာသည္။ တဦးကုိ တဦးထိေတြ႕၊ ယုယရျခင္းသည္ မည္မွ်ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေကာင္း 

သည္ကုိ သိလာၾကသည္။ ဤအရာက စိတ္ဆႏၵကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ မ်ားမၾကာမီ 
အခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ဆြဲေခၚျခင္းကိုခံရၿပီး သူတုိ႔က 
ဤသုိ႔ ေတြးလာၾကသည္။ “ငါတုိ႔သည္ တဦးကုိတဦး အမွန္တကယ္ခ်စ္တာပဲ။ လိင္ 
ဆက္ဆံ တာက ဘာမ်ား မွားေနလုိ႔လဲ။ ̋ လက္မထပ္မီ သင္သည္ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ 
ပတ္သက္မႈ မျပဳသင့္သည့္ အေၾကာင္း အရင္းမ်ားစြာရွိသည္။ ဤအခ်က္ကို 

စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ လက္မထပ္မီ လိင္ေၾကာင့္ သင္ရရိွခဲ့ေသာအရာထက္ လိင္ 
ေၾကာင့္ သင္ဆံုးခဲ့ေသာ အရာက ပုိမိုႀကီးမားသည္။ လိင္ေၾကာင့္  သင္ဘာကုိ 
ရသနည္း။ တုိေတာင္းေသာ စိတ္ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ တခဏတာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ သာျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ လက္မထပ္မီ လိင္ေၾကာင့္ သင္ဆံုး႐ံႈးခံရေသာ အရာသည္ သင့္ တစ္ဘ၀လံုး 
အေပၚသုိ႔ ဆုိးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရိွႏိုင္သည္။  
(၁) လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းက စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ကုိသိႏိုင္မည့္ သင္၏ အခြင့္အေရး 
မ်ားကုိ ဆုံး႐ံႈး ေစႏုိင္သည္။ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ သူ၏ လိင္ကိုေပးဆပ္ျခင္း အားျဖင့္ 
အခ်စ္ ကုိ ရရိွရန္ႀကိဳးစားျခင္းသည္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ အမွားတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ 
ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္သည္ ေစ့စပ္ျခင္း၊ လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ 
ဆက္ဆံျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း လိင္က စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ကုိ မျဖစ္ေစႏိုင္ပါ။  
(၂) လက္မထပ္ မီဆက္ဆံျခင္းက ဘုရားသခင္က သင့္အတြက္ျပင္ဆင္ထားေသာ 
အေကာင္းဆုံး အရာကုိ ဘယ္ ေတာ့ မွ မသိႏိုင္ေအာင္ သင့္ကုိတားဆီးလိမ့္မည္။  
  လိင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွားယြင္းေသာယူဆခ်က္တစ္ခုမွာ ဤသုိ႔လုပ္ျခင္းသည္ 
ခႏၶာပုိင္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈသာ ျဖစ္ၿပီး သင့္ စိတ္ႀကိဳက္ မည္သူႏွင့္မဆို လုပ္ႏိုင္သည္ဟူေသာ 
ယူဆခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ယူဆျခင္းက လိင္ကို ေစ်းေပါေစၿပီး အဓိပၸါယ္မ့ဲေစကာ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဖန္ဆင္းထားသည့္ ပုံစံကိုပင္ ပမာမခန္႔ ျပဳသည္။ လိင္သည္ 
ခႏၶာပုိင္း လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုသာ မဟုတ္ပါ။ လိင္ဆက္ဆံျခင္း အားျဖင့္ သင္ႏွင့္ 
အျခားသူသည္ တသား တကုိယ္တည္း ျဖစ္သြားသည္။ ဤသုိ႔ လုပ္ျခင္း သည္ 
အလြန္ရင္းႏီွး ကပ္ၿငိ သည့္ အေတြ႕အႀကံဳ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္၏ 
တစိတ္တပိုင္းသည္ ထိုသူႏွင့္အတူ ထာ၀ရကာလ ရိွေနမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ 

လက္ထပ္ေသာအခါ သင္၏ဘ၀ အေဖာ္ ကို ၁၀၀% အျပည့္မေပးႏိုင္ေတာ့သည္ကို 
သိလာလိမ့္မည္။ ဘာေၾကာင့္နည္း။ အေၾကာင္းမွာ သင္၏ တစိတ္ တပိုင္း ကုိ အျခား 
သူတို႔အား ေ၀မွ်ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤအရာကုိ အေရးမပါသလို 
ျပဳမူျခင္းသည္ မုိက္မဲ႐ုံသာမက၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းထားသည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ ကုိလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  
(၃) လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းက သင္၏မိမိကုိုယ္ကုိအထင္ႀကီးေလးစားေသာစိတ္ကုိ 
ထိခုိိက္ေစသည္။ က်မ္းစာက လူငယ္တစ္ဦးသည္ သူ၏ကိုယ္ခႏၶာကို ဂုဏ္အေသေရ 
ရိွစြာျဖင့္ ေစာင့္ထိန္းသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရားမေကာင္းေသာ သူတုိ႔၏ 
လမ္းစဥ္ကို မလိုက္ၾကရန္ေျပာထားသည္။ လူငယ္ တဦး၏သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈ သည္ 
သူ (သုိ႔) သူမ၏ အဖုိးမျဖတ္ႏိုင္ေသာပုိင္ဆိုင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ၀မ္းနည္း စြာပင္၊ 
အမ်ားစုသည္ အရမ္းေနာက္က်မွသာ ဤအခ်က္ကုိနားလည္လာၾကသည္။ တခါတရံ 
မိန္းကေလးတဦးသည္ အခ်စ္ကို အလြန္ဆာေလာင္သျဖင့္ ေယာက်္ား တဦး၏ 
လိင္စိတ္ ဆႏၵကုိ သူမ ရွာေဖြေနေသာအခ်စ္ ဟု ထင္ကာ ထုိေယာက်္ား၏ ဆႏၵကုိ 
လုိက္ေလ်ာ ေပးတတ္ၾကသည္။ မၾကာခဏ၊ ထိုေယာက်္ားသည္ သူမကို အမွန္ 
တကယ္မခ်စ္ မေလးစားသည္ကုိေတြ႕ရတတ္သည္။ သူလိုခ်င္ေသာအရာမွာ လိင္သာ 
ျဖစ္ၿပီး သူမကလည္း အဆင္သင့္ရိွေနသျဖင့္ သူမကုိအသုံးခ်ကာ သူလိုခ်င္ေသာ 
အရာကုိ ရယူလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ခဏၾကာေသာအခါ သူသည္ သူမကို 
ၿငီးေငြ႕လာၿပီး၊ သူမသည္ ေစ်းအဆမတန္ ေလ်ာ့ထားေသာ ကုန္ပစၥည္း ကဲ့သုိ႔ 
ျဖစ္လာေတာ့သည္။ အခ်စ္ကုိရွာေဖြရန္အတြက္ သြားစရာေနရာ သူမတြင္ မရိွေတာ့ပဲ 
လိင္ကို ရွာေဖြေနေသာသူ ထံသို႔သာ သြားရမည္ျဖစ္သည္။ သူမသည္ သူမ၏ 
မ်က္စိ၌ပင္ ေစ်းေပါေနၿပီး အျခားသူမ်ားကလည္း သူမအား ေစ်းေပါသည္ ဟု ျမင္မည္ 
ျဖစ္သည္။  
(၄) လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းသည္ တစ္ဘ၀စာအက်ိဳးဆက္မ်ားရိွႏိုင္သည္။ ဘုရား 
သခင္သည္ သင့္အား ၾသတၱပၸစိတ္ကုိေပးထားၿပီး ထုိစိတ္ျဖင့္အသက္ရွင္ရမည္ ျဖစ္ 
သည္။  
(၅)လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းသည္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းေသာအရာတစ္ခု ျဖစ္လာ 
ႏိုင္သည္။ အခ်စ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ေတြ၊ တီဗီ ေတြထဲမွာ သင္ေတြ႕ျမင္တာ မွန္ 
သမွ်ဟာ အလိမ္အညာ ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ေတြ၊ တီဗီ ေတြထဲကအခ်စ္ဟာ 
မႏူးညံ့၊ မခ်ိဳသာ သလုိ ၾကာရွည္မခံပါဘူး။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ၿပီး နာက်င္ေစပါတယ္။ 
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႐ုပ္ရွင္ေတြထဲက လူေတြဟာ အိပ္ယာေပၚခုန္တက္ၾကၿပီး အရာအားလုံးဟာ အားက် 
ဖြယ္ေကာင္းတယ္လို႔ ထင္ရပါတယ္။ ေနာက္တေန႔ မနက္မွာလည္း လူတုိင္းဟာ 
ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ ႏိုးထလာပါတယ္။ တကယ္တမ္း က်ေတာ့ အဒဲီလုိမဟုတ္ပါဘူး။ သင္သာ 
က်င့္သား မရေသးရင္၊ အဒဲီအရာဟာ ဆိုး၀ါးစြာနာက်င္ေစပါတယ္။ ပုိဆိုးတာက၊ 
ေနာက္ တေန႔ မနက္မွာ သင့္ခ်စ္သူဟာ သင့္ကုိၾကည့္ေတာင္မၾကည့္ေတာ့ပါဘူး။  
(၆) လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းသည္ သင့္အတြက္ အႏၲရာယ္ရိွသည္။ လက္မထပ္မီ 
လိင္ပုိင္း ကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းအားျဖင့္ လိင္မွ ကူးစက္ တတ္ေသာ ေရာဂါ 
မ်ားကို သင္၌ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ လြယ္ေသာမိန္းကေလးမ်ား၊ တနည္း အားျဖင့္ ျပည့္ 
တန္ဆာမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ ထုိေရာဂါ တစ္ခုခု၏ အရင္း အျမစ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
ထုိကဲ့သို႔ ပင္ ေယာက်္ားမ်ားသည္လည္း “ ေရာဂါ သယ္ေဆာင္ သူ”  မ်ားျဖစ္ႏုိင္ 
ပါသည္။  
(၇) လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းသည္ မိန္းကေလးတစ္ဦး၏ဘ၀ကုိ တစ္စစီ ေၾကကြဲ 
သြားေစ ႏိုင္သည္။ စိတ္လြယ္ေသာ မိန္းကေလးမ်ားသာမက စာရိတၱ ေကာင္းေသာ 
မိန္းကေလး မ်ားသည္လည္း ကုိယ္၀န္ရလာႏုိင္ပါသည္။ ဖ်က္ခ်ျခင္းအားျဖင့္ အလုိ 
မရိွေသာ ကိုယ္၀န္ကိစၥကုိ ေျဖရွင္းျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္း မဟုတ္ပါ။ သင္ 
မေမြး ရေသး ေသာ ကေလးငယ္ကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ မိမိ၌အျပစ္ရိွသည္ ဟု ဆုိး 
၀ါးသည့္ ခံစားခ်က္က သင့္ဘ၀တေလွ်ာက္လံုး၌ သင့္အား ေျခာက္လွန္႔ေနမည္ 
ျဖစ္သည္။  
(၈)လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာျပႆနာအခ်ိဳ႕ကုိျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ 
တစ္ခါတစ္ရံ ေယာက်္ားတစ္ဦးက “မင္းကိုယ္၀န္ ရိွလာရင္ မင္းနဲ႕ငါလက္ထပ္မယ္။”
ဟုေျပာေလ့ ရိွသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ အေလးအနက္ထားရမည့္ ကိစၥ ျဖစ္သည္။ 
သင္လုပ္ဖုိ႔ မျပင္ဆင္ရေသးသည့္ အလုပ္ကုိ၀င္လုပ္ဖုိ႔ မႀကိဳးစားသင့္ပါ။ အိမ္ေထာင္ 
ေရး၌ လေရာင္၊ ခ်စ္ရည္လူးမႈမ်ားႏွင့္ ႏွင္းဆီပန္းမ်ား အားျဖင့္သာ ျပည့္ႏွက္ေနမည္ 
မဟုတ္ပါ။ အိမ္ေထာင္ေရး၌ ေန႔အလင္းေရာင္၊ လသားအရြယ္၀တ္ ေဘာင္းဘီ မ်ားႏွင့္ 
ဟင္းခြက္ ပန္းကန္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။   
(၉)လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းသည္ သင္ႏွင့္ မသင့္ေတာ္ေသာသူကုိ လက္ထပ္မိေစရန္ 
သင့္အားလွည့္ စားမည္ ျဖစ္သည္။ သင့္ကုိယ္သင္ အခ်စ္စစ္ကို ေတြ႔သြားၿပီး ဟု ထင္ 
လိမ့္ မည္။ အမွန္မွာ သင္ သည္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
စိတ္ လႈပ္ရွားဖြယ္ ခံစားခ်က္ မ်ားကုိသာ ရရိွေနျခင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္ ေရွ႕တဆင့္ 
တက္ၿပီး ထုိသူႏွင့္ လက္ထပ္ၿပီးမွ သင့္အတြက္ မွားယြင္းေသာလူကို လက္ထပ္မိ မွန္း 
သိလာလိမ့္မည္။ သင္ႏွင့္သူ ၾကားတြင္ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ  ဆြဲေဆာင္မႈသာရိွၿပီး 
အခ်စ္စစ္ မရိွေၾကာင္းကို အလြန္ ေနာက္ က်ၿပီးမွ သင္ သိႏုိင္သည္။  
(၁၀)လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းသည္ သင္၏အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀ကုိ ဖ်က္ဆီး ပစ္ႏုိင္ 
သည္။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ စည္းကမ္းမရိွ သူသည္ လက္ထပ္ၿပီး ေသာအခါ တြင္လည္း 
ဆက္လက္၍ စည္းကမ္းမ့ဲစြာ ျပဳမူေနထိုင္တတ္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ 
ဘယ္ေတာ့မွ ေက်နပ္ ေရာင့္ရဲမႈမရိွတတ္ဘဲ အသစ္ ေသာ စိတ္လႈပ္ရွား ဖြယ္ 
အရာမ်ား ကုိ ဆက္လက္ရွာေဖြ တတ္ေသာေၾကာင့့္ ျဖစ္သည္။ လက္မထပ္မီ လိင္ပုိင္း 
အရ စည္းမေစာင့္သူ ႏွစ္ဦးသည္ လက္ထပ္ ၿပီးေသာအခါ သံသယႏွင့္မယံုၾကည္မႈ 
ဟူေသာ မ်ိဳးေစ့ကို စုိက္ပ်ိဳး ထား ၾကၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုိမ်ိဳးေစ့တိုု႔က ခါးသီးေသာ 
အသီး ကုိ သီးေစလိမ့္ မည္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ဤသုိ႔ ဆက္ဆံျခင္းသည္ 
အျပစ္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘယ္ အရာကမွ ထုိအခ်က္ကုိ 
မေျပာင္းလဲႏုိင္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ ျခင္းသည္ အျပစ္ 
ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အျပင္ဘက္၌ လိင္ ဆက္ဆံမႈ အားလုံးသည္ အျပစ္ 
ျဖစ္သည္ဟု ဘုရားသခင္က ေျပာထားသည္။ လက္ မထပ္ ရေသးေသာ သူႏွစ္ဦး လိင္ 
ဆက္ဆံျခင္းသည္ မတရားေသာ ေမထုန္ကုိ မီွ၀ဲျခင္း ပင္ျဖစ္ၿပီး အပ်က္အစီးမ်ားစြာ 
ျဖစ္ ေစေသာ အျပစ္မ်ား အနက္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““မတရားေသာ 
ေမထုန္ကို ၾကဥ္ေရွာင္ ၾကေလာ့။ မတရား ေသာ ေမထုန္ ကုိ ျပဳေသာသူမူကား၊ 
မိမိကိုယ္ပင္ ျပစ္မွား၏။” ”  ဟုဆုိသည္။ (၁ေကာ ၆ း ၁၈)  
     က်မ္းစာက “ “ ခပ္သိမ္းေသာ သူတုိ႔၌ မဂၤလာေဆာင္ျခင္းအမႈႏွင့္ သစၥာ 
သံ၀ါသျပဳျခင္းအမႈသည္ အသေရရွိေစေလာ့။ မတရားေသာေမထုန္ကို ျပဳေသာသူႏွင့္ 
သူ႔ မယားကို ျပစ္မွားေသာ သူကို ဘုရားသခင္စစ္ေၾကာ စီရင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။” ”  
ဟုဆိုသည္။ (ေဟၿဗဲ ၁၃ း ၄) ထပ္မံ၍ က်မ္းစာက ““အယူမလြဲၾကႏွင့္။ 
မတရားေသာေမထုန္၌မီွ၀ဲေသာသူ၊ ႐ုပ္တုကုိ ကုိးကြယ္ ေသာသူ၊ သူ႔မယားကို ျပစ္မွား 

ေသာသူ၊ ေယာက်္ားခ်င္းေမထုန္ ကိုျပဳေသာ သူ၊ .. တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ 
ႏိုင္ငံေတာ္ကို အေမြမခံရၾက။” ”  ဟုဆိုသည္။ (၁ေကာ ၆ း ၉-၁၀)  
ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား အေကာင္းဆုံးအရာမ်ားကုိသာ ရေစလုိသည္။ လူငယ္ 
အမ်ားစုသည္ ဘုရားသခင္က သူတုိ႔အား လိင္ကိစၥ၌ ဝမ္းမေျမာက္ေစလိုေသာေၾကာင့္ 
တားျမစ္သည္ဟု ထင္ၾကသည္။ အမွန္မွာ ထုိသို႔မဟုတ္ပါ။ ဤအခ်က္ကုိ ဥပမာေပး၍ 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပပါမည္။ ရထားေတြ အေၾကာင္း ေတြးၾကည့္ၾကပါစို႔။ ကမၻာေပၚရွိ 
အျမန္ဆုံး ရထားအခ်ိဳ႕သည္ ဂ်ပန္တြင္ရိွသည္။ ဤ ရထားမ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ 
တစ္နာရီလွ်င္ မုိင္ ၁၂၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေျပးဆြဲၿပီး တခါ တရံတြင္ ၁၅၅ ႏႈန္းသုိ႔ပင္ ေရာက္ 
သြားတတ္သည္။ ဤရထား မ်ားသည္ ဤသို႔ေသာ အျမန္ ႏႈန္းကို မည္သို႔ရရိွသနည္း။ 
အေၾကာင္းမွာ ဤရထားမ်ား သည္ အေကာင္းဆံုး ဒီဇုိင္း ထုတ္ထားၿပီး ကၽြမ္းက်င္စြာ 
တည္ေဆာင္ထားေသာ ေျပးလမ္း မ်ားအေပၚတြင္ ေျပးဆြဲ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ဤေျပးလမ္းမ်ားက ရထား၏ အျမန္ဆံုးႏႈန္းကို ရရိွေစ သည္။ ဤရထားမ်ားထဲမွ 
တစ္စီးက ဤသုိ႔ ေျပာသည္ ဆိုပါစုိ႔။ “ဒီေဟာင္းေနတဲ့ ေျပးလမ္း ေတြေပၚမွာ ေျပးဆြဲ 
ရတာ ငါစိတ္ကုန္ ေနၿပီ။ အကန္႔အသတ္ ေတြ မ်ားလြန္း တယ္။ ငါသြားခ်င္တဲ့ 
ေနရာကုိ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္သြားၿပီး ငါလုပ္ခ်င္ တာကုိ လုပ္မယ္။ ထုိေၾကာင့္ ဤ 
ရထားသည္ ေျပးလမ္း ေပၚမွ ခုန္ထြက္ၿပီး စပါးခင္းတစ္ခုေပၚသို႔ ေရာက္ သြားခဲ့သည္။ 
ယခုတြင္ ဤရထား သည္ လုံး၀လြတ္လပ္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ေျပးလမ္း မ်ား၏ ၀န္းရံ 
ထားျခင္းကို မခံရ ေတာ့ပါ။ ဤရထားသည္ အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္သြားေသာ္လည္း 
တစ္နာရီလွ်င္ မုိင္ ၁၂၀ ႏႈန္းျဖင့္  မေျပးဆြဲေတာ့ပါ။ အမွန္ မွာ ေရြ႕ပင္ မေရြ႕ေတာ့ပဲ 
ရႊံႏြံထဲ၌သာ နစ္ေန မည္ျဖစ္သည္။ ဤရထားထက္ အင္အားႀကီးမား ေသာအရာ 
တစ္ခုက ဤရထားကို ဆြဲမ၍ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေပးၿပီး ေျပးလမ္း ေပၚတြင္ ျပန္တင္ 
ေပးမွသာ ဤရထားသည္ အရင္ကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္ ေျပးဆြဲ ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
     လိင္ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္လည္း ထုိကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ 
“ေျပးလမ္း” မ်ားကုိ စီမံ ထား ေပး ရျခင္းမွာ သင့္အားလိင္မႈကိစၥ၌ ၀မ္းမေျမာက္ 
ေစရန္ မဟုတ္ဘဲ သင္သည္ သင့္အိမ္ေထာင္ေရး၌ လိင္မႈကိစၥကို အခ်ိန္ ၾကာရွည္စြာ 
အျပည့္အ၀ ၀မ္းေျမာက္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ စာတန္က “ေျပးလမ္းေပၚမွ ခုန္ဆင္းျခင္း”
ဆုိသည့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ ကုိ သင့္အား ကမ္းလွမ္းထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္သည္ႏြံ 
ထဲသုိ႔ ေရာက္သြားလိမ့္မည္။ ဤအရာကို ဖတ္ေနေသာသူ တစ္ဦးက “ကၽြန္မေတာ့ 
ေျပးလမ္းေပၚမွ ခုန္ဆင္း ခ့ဲၿပီးၿပီ။ ကၽြန္မ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ မ်ား ရိွေသးသလား? 
သင့္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရိွပါေသးသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ သင့္ကုိရြံ႕ထဲမွ 
ေကာက္ယူကာ သန္႔ရွင္းေစၿပီး ေျပးလမ္းအေပၚသို႔ ျပန္လည္တင္ေပးႏုိင္သည္။ 
သုိ႕ေသာ္ ေနာက္တဖန္ ျပန္ မခုန္ဆင္းပါႏွင့္။ ျပန္ခုန္ဆင္းခ့ဲပါက အျပစ္စီရင္ျခင္းက 
ယခင္ထက္ ပုိႀကီးေပ သည္။  
ခရစ္ေတာ္၏အျပစ္လြတ္ျခင္း၏ဥပမာ။  အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပား မႈ က်ဴးလြန္ေသာ 
မိန္းမ တဦးကို အထံ သုိ႔ ေခၚလာခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ ထုိ မိန္းမ ကုိ ခရစ္ေတာ္၏ 
ေျခေထာက္နား သုိ႔ တြန္း လိုက္ၿပီး “ဆရာ၊ ဒီမိန္းမဟာ ေဖာက္ျပားမႈ က်ဴးလြန္ ေနစဥ္ 
၌ပင္၊ သူ႔အား လက္ရ ဖမ္းမိခဲ့ ပါတယ္။ ပညတ္ ေတာ္ထဲ၌ ေမာေရွက ဒီလုိမိန္းမ ကုိ 
ေက်ာက္ခဲနဲ႔ အေသ ပစ္သတ္ရမယ္လို႔ မိန္႔မွာထားပါတယ္။ သခင္ ကေရာ ဘာေျပာ 
စရာ ရိွပါသလဲ?ဟု ေျပာၾက သည္။  
     ဤလူမ်ားသည္ ထုိမိန္းမကို ဂ႐ုမစုိက္ၾကပါ။ သူတုိ႔သည္ ထိုမိန္းမကုိ 
အသုံးျပဳ၍ ခရစ္ေတာ္အား ေခ်ာက္တြန္း လိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈက ““သူမကို 
မပစ္သတ္ရ။” ဟု ေျပာပါက၊ ေမာေရွ၏ပညတ္ေတာ္ မ်ားကို ဆန္႔က်င္ေနသလုိ 
ျဖစ္ေပမည္။ အကယ္၍သူက ““အေသသတ္လိုက္” ” ဟု ေျပာပါက၊ ေရာမ အစုိးရ 

ႏွင့္ ျပသနာ တက္ႏုိင္သည္။ ေယ႐ႈသည္ သူတို႔၏ 
ေမးခြန္းကို ခ်က္ခ်င္း မေျဖပါ။ သူသည္ ဒူးေထာက္ 
လုိက္ၿပီး သဲေပၚတြင္ စာေရးေန ခ့ဲသည္။ ဤ လူမ်ားက 
ေယ႐ႈအား ေျဖၾကားရန္ အတင္းအၾကပ္ ေတာင္းဆုိ 
ေသာအခါ သူသည္ ထၿပီး ““သင္တုိ႔ထဲမွာ အျပစ္ မရိွတဲ့ 
သူ က ပထမဆုံးေက်ာက္ခဲျဖင့္ စၿပီး ပစ္ေစ” ” ဟု 

ဆုိခ့ဲသည္။ ေယ႐ႈ သည္ ထုိမိန္းမကုိ အျပစ္လႊတ္ေပးၿပီးေနာက္ ““သြားေလာ့၊ ေနာက္ 
ထပ္ အျပစ္ မလုပ္နဲ႕ ေတာ့ဟု” ဆုိခ့ဲသည္။ 
ခရစ္ေတာ္သည္ သင့္အား အျပစ္လႊတ္ေပးလိမ့္မည္။ ေယ႐ႈသည္ သင့္အား အျပစ္လႊတ္ 
ေပးလိုက္ၿပီး ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕ေတာ္၌ သင့္အား သန္႔ရွင္းေစလိုသည္။ သင္၏ အျပစ္ 
မ်ားသည္ လႊတ္ျခင္းခံရရန္အတြက္ ကားတိုင္ထက္၌ အဖုိးထိုက္ေသာေသြးေတာ္ကို 
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သြန္းခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာ က “.ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္သည္၊ ငါတို႔ 
အျပစ္ ရိွသမွ်ကုိ ေဆးေၾကာေတာ္မူ၏” ဟုဆုိသည္။ ၁ေယာ ၁ း ၇။ ခရစ္ေတာ္ ထံသုိ႔ 
လာရန္အတြက္ သင္ေၾကာက္ရြံ႕စရာမလိုပါ။ သူသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းအမႈကို က်ဴးလြန္ 
ေသာ မိန္းမအား အျပစ္လႊတ္ခ့ဲသည္။ သူသည္ အျပစ္သားမ်ား၏ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ၿပီး 
သူ႔ဆီသုိ႔လာရန္ အတြက္ သင့္အား ဖိတ္ေခၚ လွ်က္ရိွသည္။ သူက “ငါ့ထံသို႔ လာေသာ 
သူကို ငါအလွ်င္းမပယ္” ဟုဆုိခ့ဲသည္။ ေယာ ၆ း ၃၇။ သင္လုပ္ ရမည့္ အပုိင္းမွာ 
သူဆီသုိ႔လာရန္ျဖစ္ၿပီး သူက သင့္ကုိ လက္ခံလိမ့္ မည္။ သူသည္သင္၏ 
အျပစ္မ်ားအတြက္ သင့္ကိုခြင့္လႊတ႐ုံ္သာမက၊ သင့္အား ခ်ည္ေႏွာင္ ထားေသာ 
မည္သည့္ အျပစ္ကုိမဆိုပင္ ေျဖလႊတ္ေပးႏုိင္သည္။ သင္၏ အျပစ္မ်ား အတြက္ 
ကားတုိင္ ထက္၌ အေသခံခ့ဲေသာ သူ႔အား ေက်းဇူးတင္ပါ။ သင့္ အတြက္ သြန္းခဲ့ 
ေသာေသြးေတာ္အားျဖင့္ သင့္အား စင္ၾကယ္ေစရန္ သူ႔အား ေတာင္းဆုိပါ။ သင္သည္ 
ဘုရား သခင္၏ မ်က္စိေတာ္ေရွ႕၌ ခရစ္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ပင္ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္သူျဖစ္သည္ 
“လူမည္သည္ကား၊ ခရစ္ေတာ္၌ ရိွိလွ်င္ အသစ္ ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္၏။ 
ေဟာင္းေသာအရာတုိ႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႕သည္ အသစ္ 
ျဖစ္ၾက၏”  ၂ေကာ ၅ း ၁၇။      ။ ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္) 

ေငြေၾကးၾကြယ္၀ျခင္းႏွင့္ဘုရားသခင္အားကုိးကြယ္ျခင္း ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) 
ဗ်ာဒိတ္က်မ္းမွာ ရိွတဲ့ အသင္းေတာ္ (၇)ပါးထကဲ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္တဲ့ 

ေလာဒိကိ Laodicea ဆိုတဲ့ အသင္းေတာ္အေၾကာင္း ေဝငွခ်င္ပါတယ္။ 
ေလာဒိကိျမိဳ႔ကုိ ေျပာတဲ့ ခရစ္ေတာ္ရ့ဲ စကား ထဲမွာ၊ အသင္းေတာ္အတြက္၊ 
ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ ဘာ သခၤန္းစာ၊ ဘာပုံ သက္ေသ ရမယ္ဆုိတာ 
အတူတကြ ဆင္ျခင္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ (1) ဗ်ာ ၃း ၁၄-၂၂ ။ 
ေလာဒိကိအသင္းေတာ္။ 

က်မ္းစာကုိ ဖတ္လိုက္တဲ့အခါ အမွန္တကယ္ေတာ့ ေၾကာက္ဖုိ႔ 
ေကာင္းပါ တယ္။ ဒီလုိ စကားမ်ား ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသင္းေတာ္ကုိ ေျပာမယ္ 
ဆုိရင္ေတာ့ မလြယ္ ဘူးဗ်။ မင္းတို႔ အသင္းေတာ္က အက်င့္ကုိ ငါသိတယ္တဲ့။ 
မင္းတို႔ဟာ အပူလည္း မဟုတ္ဘူး။ အေအးလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဟုိလိုလုိ 
သည္လုိလိုေပါ့။ ၾကည့္လိုက္ရင္ ယုံၾကည္သူ ဟုတ္ သလုိလုိ၊ 
တကယ္ေသခ်ာၾကည့္လုိက္ရင္ မဟုတ္သလုိ၊ ေယာကၤ်ား လိုလုိ၊ မိန္းမ လိုလုိ၊ 
မေသခ်ာဘူး။ အခုေခတ္ အရမ္းေခတ္စားတယ္။ ပုိက္ဆံအိတ္၊ ဖိနပ္တုိ႔ ကလည္း 
ေယာကၤ်ား ပုိက္ဆံအိတ္လိုလုိ၊ မိန္းမ ပုိက္ဆံအိတ္လုိလို။ အမ်ိဳးစုံပါ။ ဒီမွာလည္း 
ေယရႈခရစ္ေတာ္က အသင္းေတာ္ကုိ ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ အေအး လည္း မဟုတ္၊ 
အပူလည္း မဟုတ္ဆိုေတာ့ မင္းကုိငါ ေထြးပစ္ေတာ့မယ္တဲ့။ Very Serous ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဒီလုိစကားမ်ိဳး ကြ် န္ေတာ္တုိ႔အသင္းေတာ္ကုိ ေ၀းပါေစ..လုိ႔။  
ဥစၥာခ်မ္းသာျခင္း။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလူေတြက အပူလည္းမဟုတ္၊ အေအးလည္းမဟုတ္ 
ျဇစ္ရတာလဲ။ သူတုိ႔ကိုယ္ သူတုိ႔ ၾကည့္တဲ့အခါ သူတုိ႔က ဥစၥာရတတ္တဲ့လူ တဲ့။ Their 
own view သူတုိ႔ကုိယ္ သူတုိ႔ ျမင္တဲ့အရာျဖစ္တယ္။ ဘ႑ာမ်ားကို ဆည္းပူးတယ္တဲ့။ 
တစုံတခုမွ် မလိုတဲ့။ တခါတခါက်ေတာ့ ဘာဆုေတာင္းေပးရမလဲ ဆိုရင္ ဟာ..ဆရာ၊ 
ဘာမွ မလုိပါဘူးဆရာလုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာတတ္တယ္ေနာ္။ ဘုရားကိုေတာင္ 
ဆုေတာင္း ရမွာ အားနာတယ္။ တခုမွ မလုိဘူးတဲ့။ ေလာဒိကိျမိဳ႔မွာရိွတဲ့ လူေတြက 
တကယ္ပဲ ခ်မ္းသာပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ အဒဲီျမိဳ႔မွာ ဘဏ္ ရိွတယ္။ အဒီဲ 
ေခတ္တုံးက ျမိဳ႔တိုင္းမွာ ဘဏ္ မရိွဘူး။ ျပီးေတာ့ အဲဒီျမိဳ႔မွာ ျမိဳ႔တိုင္းမွာမရိွတဲ့ ေဆးရုံ 
လည္း ရိွတယ္။ စီးပြားေရးက အရမ္းေကာင္းတဲ့ ျမိဳ႔ျဖစ္တယ္။ တုိးရစ္လည္း ေငြသြင္း၊ 
ေငြထုတ္တဲ့ လူေတြနဲ႔ အရမ္းေကာင္းတယ္။ ေဆးလာကုတဲ့လူနဲ႔ စီးပြားေရးလည္း 
အရမ္း ေကာင္းတဲ့ျမိဳ႔ျဖစ္တယ္။ အသင္းေတာ္က လူ႔အေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ ဆင္းရဲတဲ့ 
အသင္းေတာ္ မဟုတ္ဘူး။ ခ်မ္းသာတဲ့ အသင္းေတာ္ျဖစ္တယ္။ လူတုိင္း စိန္နားကပ္ 
ပန္ႏုိင္တယ္။ ေရႊဆြဲၾကိဳး ၀တ္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီေခတ္က အုိင္ဖုန္းရိွရင္ အုိင္ဖုန္း 
သုံးႏုိင္တယ္ေပါ့။ သူတို႔ ထင္တာက သူတို႔အေျခအေနဟာ ဥစၥာ၊ ဘ႑ာ ရတတ္ 
တယ္။ တခုမွ မလိုဘူးလို႔ ျမင္တယ္။  
၀ိညာဥ္ဆင္းရဲျခင္း။ ဒါေပမဲ့ ေယရႈက သူတုိ႔ကို ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါမွာ မင္းတို႔ေတြက 
ပင္ပန္း ေနၾကတယ္တဲ့။ You look all tired သနားဖြယ္ျဖစ္တယ္တဲ့။ မင္းတို႔ေတြက 
သနားစရာတဲ့။ ျပီးေတာ့ ဆင္းရဲေနတယ္တဲ့။  သူတို႔ကုိယ္ သူတုိ႔ေတာ့ ခ်မ္းသာတယ္ 

ျမင္ေပမဲ့ ေယရႈက ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ဆင္းရဲေနတာ ျမင္တယ္။ မ်က္စိကန္းေနတယ္ 
တဲ့။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ မျပီးေသးဘူး ေနာက္ထပ္ အ၀တ္အခ်ည္းစည္း ရိွတယ္တဲ့။ 
အားလုံးက ကုိယ္တံုးလုံးျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ကုိယ္ သူတို႔ကေတာ့ ခ်မ္းသာတယ္။ 
အ၀တ္ အေကာင္းေတြ၊ အဒဲီေခတ္ကေတာ့ ကတၱီပါ အကႌ်ေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ေယရႈ 
ခရစ္ေတာ္က ပင္ပမ္းေနတယ္၊ သနားစရာ၊ ဆင္းရဲေနတယ္၊ မ်က္စိကန္းေနတယ္၊ 
အ၀တ္ အခ်ည္းစည္းရိွတယ္ ..လုိ႔  ျမင္ေနတယ္။ ဟာ.. တကယ္ေၾကာက္ဖုိ႔ 
ေကာင္းတယ္ ေနာ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ ျမင္တာက တမ်ိဳး၊ ေယရႈခရစ္ေတာ္က ျမင္တဲ့အခါ 
အဒဲီလုိ မဟုတ္ဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။ အ၀တ္အခ်ည္းစည္း ျဖစ္သည္ကို မသိပါ 
တကားတဲ့။ ပုိဆုိးတာက အဒဲါ၊ ကုိယ့္ရ့ဲအေျခအေနကို ကုိယ္မသိတာ အဆုိးဆုံးပဲ။  
ေလာဒိကိမွာရိွတဲ့ အသင္းသူ၊ အသင္းသားေတြ။ သူတို႔ရ့ဲ အေျခအေနကို မသိဘူး။ 
သူတို႔ ထင္တာက သူတုိ႔ဟာ ခ်မ္းသာတယ္၊ ၾကြယ္၀တယ္။ ဘာမွမလုိဘူး။ ဒါေပမဲ့ 
ေယရႈ ခရစ္ေတာ္က ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ သူတို႔က ဘာမွေကာင္းတာကုိ မရိွဘူး 
ျဖစ္ေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ေလာဒကိအသင္းေတာ္မွာရိွတဲ့ လူေတြက ဒီလိုျဖစ္ေနတာ 
လဲ။ What is wrong with them? Same thing will not happen to us.  သူတုိ႔ရဲ့ 
ျပသနာက ဘာလဲ။ ..ကြ်န္ေတာ္ေျပာျပပါမယ္။  
မွားယြင္းေသာခံယူခ်က္။ သူတုိ႔က ေလာဒကိျမိဳ႔မွာရိွတဲ့ အသင္းသူ၊ အသင္းသာေတြက 
Physical Prosperity is equal to Spiritual Prosperity  လုိ႔ ထင္ၾကတယ္။ ေလာက 
အရာမ်ားနဲ႔ ခ်မ္းသာေနတာ၊ ငါတုိ႔က ၀ိညာဥ္ေရးရာမွာ ရင့္က်က္လို႔ ျဖစ္တယ္ ထင္ၾက 
တယ္။ သူတုိ႔ရ့ဲ ျပသနာက အဒဲါပဲျဖစ္တယ္။ ငါတို႔ ခ်မ္းသာေနတာပဲ။ ဘုရားသခင္ 
ေကာင္ၾကီးေပးလို႔ ငါတုိ႔က ခ်မ္းသာေနတာ။ ငါတို႔ရ့ဲ အက်င့္စာရိတၱေတြက ေကာင္းလုိ႔ 
ခ်မ္းသာ ေနတာ။ ငါတုိ႔ ခ်မ္းသာေနတာ ငါတို႔ရ့ဲ ၀ိညာဥ္အသက္တာ ရင့္က်က္လုိ႔။ 
သူတို႔က အဒဲီလို မွားတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ အသက္ရွင္တာ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ သူတုိ႔အျမင္မွာ 

အရမ္း ခ်မ္းသာတယ္ ျမင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေယရႈက ျမင္တဲ့အခါ 
တုံးလံုးျဖစ္ေနတယ္။ အ၀တ္ အခ်ည္းစည္းျဖစ္ေနတယ္။ 
မ်က္စိကန္းေနတယ္။ ဆင္းရဲေနတယ္။ သနားဖြယ္ ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
သတိထားရမဲ့ အရာျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ Physical Prosperity 

is equal to Spiritual Prosperity  လုိ႔ ေျပာေနတဲ့လူေတြ အမ်ားၾကီး ရိွတယ္။ 
ဆရာ၊ ဆရာသမားေတြ အမ်ားၾကီးရိွတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သတိ ထားရမယ္။ 

သတိမထားရင္ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ ေလာဒိကိအသင္းေတာ္မွာရိွတဲ့ အသင္းသူ၊ 
အသင္းသားေတြလို ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ဒါေလးေတြ နားလည္ပါ။ 
ေလာကမွာ ခ်မ္းသာေနလုိ ့၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္ေနမယ္လုိ႔ လုံး၀ 
ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ အဒဲီလိုေျပာလို႔ ခ်မ္းသာတဲ့လူေတြအားလံုး မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဒဲီလုိ အီေကြးရွင္း မလုပ္ဖုိ႔ သတိေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။  
ေယရႈခရစ္ေတာ္ ေလာကကုိ လာတဲ့အခါ၊ အထူးသျဖင့္ ဖာရိရဲွေတြကလည္း အဲဒီ ခံယူ 
ခ်က္ ရိွတယ္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အဒီဲလုိပဲ နားလည္ 
ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေယရႈခရစ္ေတာ္က သူတို႔ရ့ဲ မွားယြင္းတဲ့ ခံယူခ်က္ကုိ အျမဲတမ္း 
ျပင္ေပးတယ္။ ေယရႈက ဥပမာ တခုသုံးတယ္။ သူေဌးၾကီး တေယာက္တဲ့။ ျပီးေတာ့ 
ဆင္းရဲသား လာဇရု တဲ့။ အဒဲီ ပုံပမာေလး ေျပာျပတယ္။ သူေဌးၾကီးက မရဏာ 
ႏုိင္ငံသြားတယ္။ ဆင္းရဲသား လာဇရုကေတာ့ အာျဗံဟံရ့ဲ ရင္ခြင္ကို သြားတယ္။ 
အဒဲါကုိ ၾကားတ့ဲလူေတြအဖို႔ ဘယ္လုိမွ လက္မခံႏုိင္တဲ့အရာ။ သူေဌးက ေကာင္းကင္ 
သြားမွာေပါ့။ သူက ဘုရားေကာင္းၾကီးကို ခံစားရတာပဲ။ ဆင္းရဲသားက ဘာမွ အက်င့္ 
မေကာင္းတာ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဆင္းရဲေနတာ ..။ ဒါေပမဲ့ ေယရႈက အဒဲီလုိ မဟုတ္ဘူး။  
သူေဌးၾကီးပုံပမာမ်ား။ ေနာက္တခု ဘာေျပာသလဲဆိုေတာ့ သူေဌးၾကီးတေယာက္တဲ့။ 
ပစၥည္းေတြ အမ်ားၾကီးရတယ္..တဲ့။ ရတဲ့အခါ သူစဥ္းစားတယ္။ ရတဲ့ဥစၥာပစၥည္းေတြ 
ဂုိေထာင္ အသစ္ေတြေဆာက္မယ္။ ထည့္မယ္။ သုံးမယ္။ ျဖဳန္းမယ္။ ငါ့၀ိညာဥ္ကိုလည္း 
ေျပာမယ္။ ေပ်ာ္စမ္းပါ။ တသက္စားလုိ႔ မကုန္ဘူး ..။ အဒီဲအခါမွ ေယရႈက ဘာေျပာ 
သလဲဆိုေတာ့ မင္းရ့ဲ၀ိညာဥ္ကို ငါ..ဒီည လုိခ်င္တယ္ ..လုိဆိုရင္၊ လုကာ ၁၂း ၂၁ မွာ 
ေယရႈက သူေဌးၾကီးကို ဘုရားသခင္ေရွ႔မွာ ဆင္းရဲေသာသူ မည္သည္ကား ထိုသူေဌး 
ႏွင့္ တူသည္။ ေလာကမွာေတာ့ သူေဌးပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ေရွ႔မွာေတာ့ အဒီဲ 
သူေဌးက ဆင္းရဲေနတယ္။ Not how rich you are, you much you enrich other 
သူမ်ားကို ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္သူကုိမွ ဘုရားသခင္ေရွ႔မွာ ခ်မ္းသာတယ္လို႔ 
ဆုိလိုတယ္။ ကုိယ့္အတြက္ပဲ ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီလူဟာ ဘုရားသခင္ေရွ႔မွာ ဆင္းရဲ 
ေသာသူပဲ။ သူေဌးတေယာက္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဆီလာတယ္။ ထာ၀ရအသက္ ရဖုိ႔ 
ဘာလုပ္ရမလေဲမးတယ္။ အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ကဲ၊ ငါ့ေနာက္လုိက္၊ ရိွသမွ်ဟာ 
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ocifhpum;  5 -129

အကုန္ေရာင္း၊ ဆုိ ေတာ့ အဒဲီ သူေဌးက မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ သူ႔မွာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားတယ္။ 
၀မ္းနည္းျပီး ျပန္သြား တယ္။ အဓိပၸါယ္က သူ႔ရ့ဲ ဥစၥာပစၥည္းကုိ ထာ၀ရအသက္ထက္ 
တန္ဖုိးထားတယ္။ ျပန္သြားတဲ့အခါ ေယရႈက ဘာေျပာသလဲဆိုေတာ့ Is easier for 
the camel to go through eye of the needle, for the rich man to enter the 
Kingdom of Lord တဲ့။ ကုလားအုပ္က အပ္နဖါးထဲ ၀င္ဖုိ႔က ပုိျပီးလြယ္တယ္ ..တဲ့။ 
ခ်မ္းသာတဲ့လူက ေကာင္းကင္ဘံု ေရာက္ဖုိ႔ ခက္တယ္။ အဒဲီစကားကို တပည့္ 
ေတာ္ေတြ၊ ေပတရုတို႔က ၾကားတဲ့အခါ .. ဟာ..ကုိယ္ေတာ္၊ ဒါဆုိ ရင္ ကြ်န္ေတာ္ 
တုိ႔ေကာ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ ..ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့၊ သူတုိ႔ နားလည္ ထားတာက 
ေကာင္းကင္တက္ရမ့ဲလမ္းမွာ ေရွ႔ဆုံးက ေနရာယူထားတာက သူေဌးေတြ လုိ႔ 
ခံယူထားတာ။  ဟာ.. သူေဌးေတာင္မွ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ ၀င္ဖုိ႔ ခက္ရင္ ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔ 
ဆင္းရဲသားေတြ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ..တဲ့။ တံငါသည္ေတြ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ..တ့ဲ။ 
ဒါေပမဲ့ ေယရႈကေျပာတယ္။ In God, all things is possible. ကြ် န္ေတာ္တုိ႔လည္း 
မွားယြင္းတဲ့ အရာ၊ We have to change our concept.  မေျပာင္းလဲဘူးဆုိရင္ 
ေလာဒိကိျမိဳ႔မွာ ရိွတဲ့ အသင္းသူ၊ အသင္းသား ေတြလုိ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။  
(1) ေငြရတတ္ျခင္းငွါ အလုိရိွေသာသူတို႔သည္ အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ဘမ္းမိျခင္း၊ 
မုိက္မဲ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ တပ္မက္ျခင္းမ်ားထဲသို႔ က်ေရာက္တတ္၏။ ထုိသို႔ ေသာ 
အားျဖင့္ လူတုိ႔သည္ အက်ိဳးနည္းျခင္း၊ ပ်က္ဆီးျခင္း၌ နစ္မြမ္းတတ္ၾက၏။  အေၾကာင္း 
မူကား၊ ေငြကိုတပ္မက္ ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာအမႈအေပါင္းတုိ႔တြင္ မူလအျမစ္ 
ျဖစ္သတည္း။ အဂၤလိပ္လိုက The Love of Money is root of all evils တဲ့။ သူက 
Evil ထက္ေတာင္ဆုိးတယ္။ Evil ကိုေမြးေပးတာ။ အဒဲီ ေငြရတတ္ခ်င္ေသာ စိတ္၊ 
ခ်မ္းသာခ်င္ေသာ စိတ္။ ခ်စ္ေသာညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ားတို႔၊ မခ်မ္းသာခ်င္ပါနဲ႔။ 
အဒဲီလုိ ေျပာလို႔ မၾကိဳးစားနဲ႔ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေငြကို ပဏာမ မထားနဲ႔။ ဒါ 
ရွင္ေပါလုက တိေမာေသကို ေျပာေနတဲ့ စကား၊ မခ်မ္းသာခ်င္နဲ႔။ ခ်မ္းသာခ်င္တဲ့ 
စိတ္က အျပစ္ေတြ အားလုံးရ့ဲ မူလအျဖစ္ ျဖစ္တယ္ ..တဲ့။ လူအခ်ိဳ႔တုိ႔သည္ ေငြကို 
တပ္မက္ ၍ ယုံၾကည္ ျခင္း တရားလမ္းမွ လြဲသြား၍ ပူပန္ျခင္းေ၀ဒနာမ်ားႏွင့္ 
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ထုတ္ျခင္း ခတ္ေအာင္ ထုိးၾကသည္။ ဘယ္ေလာက္ထိ ဆိုးသလဲ 
ဆုိေတာ့၊ တခ်ိဳ႔ေတြ ယံုၾကည္ျခင္း ကေနေတာင္ တျခားကို လြဲသြားၾကတယ္ ..တဲ့။  
ဘုရားကုိ ပုိေပးလႈလုိျခင္း။ တခ်ိဳ႔က ေျပာတယ္။ ကြ် န္ေတာ္က ခ်မ္းသာခ်င္တာ 
ဘုရားကို ပုိေပးခ်င္လို႔တဲ့။ လူ တေယာက္ က လခ ၃၀၀ ရတယ္။ သူ ၃၀ ဘုရား 
သခင္အတြက္ ပါ၀င္တယ္။ သူအလုပ္ ၾကိဳးစား လုပ္ရင္း သူ ၃၀၀၀ ရလာတယ္။ 
သုံးေထာင္ ရလာတဲ့အခါ သူ သုံးရာ လႈႏုိင္တယ္။ သူ အရင္ ေပးခဲ့တဲ့ သုံးဆယ္နဲ႔ အခု 
ေပးတဲ့ သံုးရာ၊ ဘယ္ဟာက ပုိမ်ားသလဲ။ .. အတူတူ ပဲ။ ဆယ္ဖုိ႕တစ္ဖုိ႕ ဆုိေတာ့ 
အတူတူ ပါဘ။ဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘုရားသခင္ရ့ဲ သေဘာ သဘာ၀ေလး တခု ကြ် န္ေတာ္ 
ေျပာျပမယ္။ ဘုရားသခင္က သင္ ဘယ္ေလာက္ ေပးသလဲ ဆုိတာ ၾကည့္တာ 
မဟုတ္ဘူး။ သင္ဘယ္ေလာက္ထဲက ဘယ္ေလာက္ ေပးသလဲ ဆုိတာ ၾကည့္တယ္။ 
အဒဲါေလး ေသခ်ာနားလည္ရမယ္။ မုဆိုးမ ဒဂၤါး ၂ျပား အေၾကာင္း။ ခ်မ္းသာတဲ့ 
လူေတြက အမ်ားၾကီးေပးတယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က အမ်ား ၾကီးထဲက အမ်ားၾကီး 
ေပးတာ။ ဒါေပမဲ့ ဟုိ မုဆုိးမက သူရိွသမွ် အကုန္ ေပးလုိက္တာ။ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္က 
Percentage နဲ႔ ၾကည့္တယ္။ သူေဌးေတြက ေပးတာ 10%, 20%.  မုဆုိးမက 100% 
ေပးတာ။   
၀င္ေငြ သုံးရာနဲ႔သုံးေထာင္။ တလကုိ သံုးေထာင္ရတယ္၊ သုံးရာေပးတယ္။ ေနာက္ 
တေယာက္က သုံးရာရတယ္။ သုံးဆယ္ေပးတယ္။ ဘုရားသခင္ရ့ဲေရွ႔မွာ သံုးရာနဲ႔ 
သုံးဆယ္ က အတူတူပဲ။ အဒဲီလူက ဘုရားသခင္ကို တျပားမွ ပုိမေပးေသးဘူး။ 
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆိုေတာ့ ၂ခုစလံုးက 10%. ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အဒဲါေလးေတြ နားလည္ဖုိ႔ 
လုိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ခ်မ္းသာလာျပီး ေပးတာက 10% ပဲဆိုရင္ေတာ့ ဘုရား 
သခင္ ေရွ႔မွာ ဘာမွ မထူးဘူး။ ။ ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) (ဝန္ခံခ်က္။ ဆရာမ်ိဳးသူ 
(ယုဒသန္အသင္းေတာ္၊ စင္ကာပူ)၏ ေဒသနာအား ေကာက္ႏႈတ္ ေရးသား ပါသည္။) 

-------------------------------------------------------------------------------
ocifbk&m;\ tEG,frS &SifoefyGifhvef; xm0&rEGrf;yef;rsm;  

(&SifróJ? 1;1-17) q,fjrL&,fpdk;vGif 
a,&I\aqGawmfpOf rsdK;awmfquf pm&if; 
xJwGif trsdK;orD; ig;OD;tm; xl;uJpGm az:jy 
xm;onfudk awGUjrif&onf/ £oa&v vlrsdK;awmf rsm;\ "avhxHk;wrf; tpOf 
tvmt& trsdK;orD;rsm;onf aqGawmfpOf rsdK;awmf quf pm&if;xJwGif 

az:jyavh r&SdMuonfhwdkif ocifbk&m;\ tEG,fawmfxJwGif xm0& rEGrf;yef; 
ig;yGifh tm; ]]az:jy}} &onfhtwdkifatmif uREkfyfwdkUtwGuf xl;xl; jcm;jcm; az:jy 
xm;avonf/ xdktrsdK;orD;ig;OD;tm;jzifh bk&m;ocif\ ]]r[m aus;Zl;u&kPm}} 
w&m;udk xif&Sm;pGm az:usL;xm;jcif;jzpfonf/  ocif bk&m;\ tEG,fawmfrS 
xm0& rEGrf;yef; trsdK;orD;ig;OD;tm; qufvuf avhvmMuygrnf/  
1/ xm0&rEGrf;yef;rsm;/(u) wmrm  ( róJ? 1;3? urÇmOD;? 38;1-30)/ 
wmrmonf ,k'\ acR;rawmfjzpfonfudk awGUjrif&ovdk? wmrmonf cgeef 
trsdK;orD; jzpfaomaMumifh? wpfyg;trsdK;orD; [kvnf;ac:qdkEdkifonf/ xdkUaMumifh 
olrtwGuf rSwfcsufjyK&ef ESpfrsdK;&Sdaeonf/  
(c) &mcyf ( róJ? 1;5? a,m½I? 2;1-24)/ &mcyfonf wpfyg;trsdK;orD;? 
jynfhwefqmr jzpfonfhenf;wl usdefjcif; tr*Fvm udk cHtyfaom tEG,fjzpfonf/ 
xdkUaMumifh rSwfcsufjyK&ef oHk;rsdK; &Sdaeonf/  
(*) &ko ( róJ? 1;5? &ko)/ &koonf olr\ trnfemrESifhyif or®musrf;pmü 
pmtkyf trnfudkyif awGUjrif&onf/ olronf armbtEG,f? wpfyg;trsdK;om; 
jzpfonf/ xdkenf;wl £oa&v tEG,f rkqdk;rvnf;jzpfNyD;? tusifhoDv? pm&dwÅ 
wdkUwGif pHjytrsdK;orD; vnf;jzpfonf/ xdkrQru £oa&vwdkU\ wpfqlwnf;aom 
bk&m;ocifudkvnf; ]]ouf0if ,HkMunf udk;uG,f}} olvnf;jzpfonf/ 
(C)  Amoa&Sb ( róJ? 1;6? 2 &mZ0if? 11)/ Amoa&Sbonf O&d,\ ZeD; 
jzpfvQufESifh? tdrfaxmifa&; azgufjyef aom trsdK;orD;jzpfonf/ cifyGef;jzpfol 
]]ppfajrjyif}} ü &SdpOf azgufjyefaom tusdK; w&m;aMumifh rzHk;Edkif? rzdEdkifjzpfcsdef? 
ajymjy&ifzGifh wdkifyifjcif; rjyKonf omru? ti,ftaESmif;\ ]]cifyGef;}} 
tay:wGif owfjzwf&ef BuHpOfrIudkvnf; aumif;pGm odxm;aomfvnf;? 
xdkBuD;rm;aom ]]tjypf}} rsm;twGuf zHk;zdum ]]olcdk; tm;ay;}} jyKcJhaomol jzpf 
onf/ 
(i) r,fawmfrm&d ( 1;16? vkum? 1;26-38)/ rm&donf tusifhoDvw&m;ESifh 
jzLpifaom vHkri,fjzpfonf/ olronf bmom w&m; udkif;½Idif;jcif;&Sdonfomur? 
ol\\ t&Sufodu©mESifh toufudkyif iJhuGufjcif; rjyKbJ vufawmfudk tyfESH 
xm;aomoljzpfonf/ 
 txufwGif az:jyxm;cJhaom trsdK;orD;ig;OD;teuf? av;OD;onf 
wpfyg; trsdK;om;tEG,f0ifrsm;jzpfí? wpfOD;wnf;aom trsdK;orD;om £oa&v 
tEG,f jzpfonf/ ig;OD;teuf oHk;OD;aom trsdK;orD;rsm;onf ]]tjypf'kp&dkuf}} udk 
xif&mqdkif; vkyfudkifcJhMuaom ]]rdef;r&dkif;}} BuD;rsm;yifjzpfí ESpfOD;aom trsdK; 
orD;rsm;om bk&m;w&m; udkif;½Idif;aomolrsm;jzpfonf/ xdktrsdK;orD; 
ig;OD;wdkUonf ]]rwlnDaom trsdK;tEG,f}} rsm;rS qif;oufvmaom olrsm;vnf; 
jzpfonf/ xdkodkU ]]vlrsdK;}} rwl? ]]"avhuGJjym;}} Muaom trsdK;orD;ig;OD;wdkUonf 
ESpfck aom ta&;BuD;onfh ordkif; pmrsufESmwGif twlrQa0cJhMu aomolrsm;vnf; 
jzpfonf/ 4if;wdkUrSm- 
(1) ocifc&pfawmfbk&m;\ aqGawmfpOf rsdK;awmfquf 
pm&if;0ifcJhMuonf/ 
(2) trSefwu,f tjypfom;rsm;jzpfcJhMuí u,fcRwf&Sif 
vdktyfaom olrsm; jzpfMuonf/  ( a&mr? 3;23? 5;12)/  
2/ aumif;BuD;r*Fvmw&m;rsm;/ 
(1) wmrm (oHvGif) / xdkwmrmtrnfonf toufay;jcif;qdkif&mwGif cdkifcefUjcif; 
oabmudk jyqdk xm;jcif;jzpfonf/  a,½Ic&pfawmfonf xm0&toufudk ay;pGrf; 
Edkifaom ocif jzpfawmfrlcJhonf/ emrfouf0dnmOfrsm;twGuf xm0& &Sifoefjcif; 
vrf; udkvnf; zGifhay;awmfrlcJhovdk? toufprf;a&wGif;vnf; jzpfawmf rlonf/ 
a,½I c&pfawmfbk&m;ESifh uif;uGmaeoí uREkfyfwdkUonf tewÅ oufouf 
omjzpfNyD;? xdkocif\ trnfemrtm; ,HkMunfudk;pm;jcif;tm;jzifhom vlom;wdkU 
onf touf udk &&SdEdkifayonf ( {zuf? 2;1? wref? 16;31? 1 a,m? 5;12)/ 
(2) &mcyf (twdkif;tqr&Sdjcif;)/ xdk&mcyf trnfonf eufeJBuD;rm;í twdkif; 
tqr&Sdaom bk&m; ocif\ r[maus;Zl;awmfudk jyqdkxm;jcif;jzpfonf/ xdkbk&m; 
ocif\ arwÅmawmfonf vlom;wdkif;twGuf cGJjcm;jcif;r&Sd azgufjyefjcif; 
uif;aom arwÅmawmfjzpfonf ( a,&? 31;3? a,m? 3;16)/ bk&m; ocif\ 
aus;Zl;awmfonf vlom; wdkif;twGuf vufcH&&Sd? &,lEdkifaom aus;Zl;awmf 
yifjzpfonf ( a&mr? 10;31? a[NAJ? 11;31)/ 
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(3) &ko ( rdwfaqG)/  &ko\ trnfemronf avmuDvlom; tjypfom;rsm;twGuf 
a,½I c&pfawmf onf xm0& rdwfaqGaumif; jzpfonfudk jyqdkjcif;jzpfonf ( róJ? 
11;19)/ c&pfawmfonf ol\ rdwfaqGrsm;twGuf vuf0g;um;wdkifawmfay:wGif 
touf awmfudk pGefUvSLylaZmfonfhwdkifatmif rdwfaqGppf arwÅm awmfjzifh 
cspfawmf rlcJhygonf ( a,m? 15;13)/ 
(4) Amoa&Sb ( auseyfrIay;aom orD;ysdK)/  Amoa&Sb\ trnfonf zcif 
wpfOD;u om;orD;tay:wGif auseyf tm;&pGmjzifhom apmifhxdef;uG,fum 
ay;jcif;udk jyqdkaom jy,k'fyif jzpfonf/  þavmu wGif emrfouf0dnmOfudk 
auseyfrIay;ydkifaomolonf  c&pfawmfa,½IrS wpfyg; tjcm;olr&Sday ( qm? 
107;9)/  a,½Ic&pfawmfonf arQmfvifhcsuf rJhaeaom tjypfom;wdkU\ emrfouf 
pdwf0dnmOfwdkU\ em;cdk&mjzpfawmfrlonf ( róJ? 11;28)/ 
(5) rm&d ( qefUusifykefuefrI)/  rm&d\ trnfemrESifh  toufwm\ t"dyÜg,f 
wdkUonf tb,frQ uGmjcm; ygoenf; / xdkenf;wlpGm uREkfyfwdkU vlom;rsm; 
onfvnf; bk&m;ocif\ wpfzufü qefUusifawG;ac:aeMuaomaMumifh tyg,f 
i&JodkU oGm;Mu&rnfh olrsm;yif jzpfonf/ bk&m;ocif\ tvkdawmfESifh uREkfyfwdkU\ 
tvdkqE´wdkUonf vHk;0 qefUusifbufjzpfonf/  a,½Ic&pfawmfbk&m;ü vHk;0 
jyefvnfoifhjrwfjcif;udk ay;pGrf;cGifh &Sdawmfrlovdk? bk&m;ocif\ tvdkawmf 
ESifhvnf; vHk;0ESdyfhusjcif; r&SdcJhaomaMumifh uREkfyfwdkU\ qefUusifrItpm; cspfjcif; 
arwÅmtjzpfodkU4if;? uREkfyf wdkU\ tvdkqE´tm;vHk;wdkUtm;vnf; qufuyf 
tyfESHjcif; odkU4if; jyKjyif ay;awmf rlcJhonf ( 1 a,m? 4;19)/ 
*/ xdktrsdK;orD;ig;OD;\ trnfemrrsm;udk Munfhjcif;tm;jzifh tjypf om;rsm; 
jzpfaom avmuDvlom;wdkUtwGuf c&pfawmfbk&m;\ jynfh0pHkvif awmf rlaom 
u,fwifjcif;w&m;udk jyqdkjcif;jzpfonf/ þae&mwGif acwÅ &yfem;um ar;cGef; 
xkwfyg&ap/ c&pfawmfbk&m;tm; oif\ toufociftjzpf ,HkMunf 
vufcHcJhygovm;/  u,fwifjcif; pdwfcsrI&SdNyDvm;/ xdkodkU r[kwfygu uRefawmfh 
taejzifh xyfavmif;í tb,fuJhodkU c&pfawmfbk&m;udk vufcH&,lEdkif aMumif; 
qufvuf&Sif;vif;ajymMum;oGm;ygrnf/  
3/ vSywifhw,frI/  c&pfawmfbk&m;onf oifhtm; ,aeUyif u,fwif 
awmfrlEdkifygonf/ uREkfyfwdkU ajymqdkaeusaom atmufyg tcsuftvufrsm;udk 
c&pfawmfbk&m;onf iJhuGufaxmufxm;jcif; jyKawmfrljcif;r&Sd u,fwif vdkygonf/  
(1) oif\ trsdK;tEG,f/ (2) oif\ bdk;ab;/ (3) oif\ b0taetxm;/ (4) 
oif\ twdwfrStjypfw&m;rsm;/ (5) oif\ tem*gwf tpDtpOf/ (6) oif\ 
vuf&Sdb0tajc/ ponfwdkUay:wGif Munfh½Iawmfrlí oifhtm; ausmcdkif;um 
ypfy,foGm;awmfrlrnfh t&Sifr[kwfay ( a,m? 6;37)/ oifonf c&pfawmf 
a,½Ibk&m;xH ,aeUvma&muf cdkvIHrnfqdkygu ,aeUyif oifhtm; u,fwif 
awmfrlí tdk? em? aojcif; uif;&m eef;trwbHkwGif xm0& toufudk ay;awmfrl 
rnfh t&Sifyifjzpfonf/  
 */ b0twGuf tar;pum;/ oifhtwGuf tar;pum;rSm ]oifonf 
u,fwifjcif;odkU a&mufvdkygovm; (odkU) tyg,fi&JrS vGwfuif;um xm0& 
aumiff;uif bHkodkU 0ifpm;vdkygovm;¿} xdkodkUqdku ocifc&pfawmfbk&m;xHodkU 
,aeYyif csnf;uyfcdkvIHjcif;udkjyKvdkufyg/ c&pfawmfbk&m;\ aqGawmfpOf rsdK;awmf 
quf bdk;ab;pm&if;rsm;wGif yg0ifjcif;tcGifhr&SdEdkifaomfvnf;? c&pfawmfbk&m;\ 
aqGawmfpOf pm&if;wGifum; yg0ifqufqHcGifhudk&&SdEdkifygonf/ ueOD; trsdK;orD; 
rsm;onf ,HkMunfjcif;tm;jzihf u,fwifjcif;odkU a&muf&SdcJhMuonfhenf;wl  
oifonf vnf; ,ckyif ,HkMunfjcif;jzifh tpjyKajcvSrf;um u,fwifjcif;w&m;udk 
oif vufcH&,lEdkifygonf ( {zuf? 2;8-9)/  emrawmfjrwfü - q,fjrL&,fpdk;vGif 

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

( မိန္းမ ခ်ီပုိး အေျပးၿပိဳင္ပြဲ ) မင္းေအာင္သက္လြင္ 

ႀကံႀကံဖန္ဖန္ပါ။ မိန္းမကို ခ်ီပုိးၿပီး 
အေျပးၿပိဳင္တဲ့ ပြပဲါ။ Sneem , Kerry, 

Ireland မွာလုပ္တဲ့ ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္တုိဘာ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တံုးက CHANNEL 

NEW ASIA တီဗီလိုင္းက ျပတဲ့ သတင္းပုိင္း တိုေလး ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္မိန္းမကို 
ကုိယ္က ခ်ီပုိးၿပီး ထမ္းေျပးရတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္မိန္းမကုိ ကိုယ္က 
ရုိးရုိးတန္းတန္း ခ်ီပုိးရတာ မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္ခႏၶာ ေဇာက္ထိုး အေနအထားနဲ႕ မိန္းမရဲ႕ 
ေပါင္ႏွစ္လံုးကို ပုခုံးေပၚ တင္ထမ္းၿပီး ေျပးပြဲ ဝင္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေယာက္်ားျဖစ္သူက မိန္းမကို ေဇာက္ထုိး ပုခုံးထမ္း သယ္ေျပး ရတာျဖစ္လို႕ 
အသယ္ခံရတဲ့ မိန္းမကလဲ ေဇာက္ထုိး ႀကီး ျဖစ္ေနသလုိ ေယာကၤ် ားျဖစ္သူကလဲ အဒဲီ 
ကုိးလိုးကန္႕လန္႕ႀကီးကို ပုခုံးန႕ဲ ထမ္းထား ရပါတယ္။ ေျပးရတာ ကလဲ သာမာန္ 
အေျပးၿပိဳင္ကြင္းထဲမွာ မဟုတ္ပါ။ ခလုတ္ ကန္သင္း ေပါတဲ့ ေနရာ။ 
ရႊံ႕ႏြံဗြက္ၾကားထဲမွာ၊ ဒူးဆစ္ေလာက္ရိွတဲ့ ေရထဲ ျဖတ္ေျပး ရတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ 
ၿပိဳင္ပြဲဝင္ လင္မယားစံုတြဲ ႏွစ္ေယာက္စလံုး မလြယ္ပါ။  
 ေျပးပြတဲစ္ေလွ်ာက္ လဲက်သူ မ်ားစြာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ပန္းဝင္တဲ့ သူ 
ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ လုိက္ဖက္ညီတဲ့ အတြဲမွ ျဖစ္မွာပါ။ ေတာ္ရုံတန္ရုံ အေန အထား 
နဲ႕ေတာ့ ဆုရဖုိ႕ မလြယ္ကူပါ။ အိမ္ေထာင္သည္ ဆုိတာလဲ ေျပးပြဲဝင္ေနတဲ့ သူေတြလုိ 
ပါဘ။ဲ အိမ္ေထာင္ ဦးစီး ေယာကၤ်ား ျဖစ္သူက တည့္တည့္ ထမ္းေျပးေနခ်ိန္မွာ မိန္းမ 
ျဖစ္သူက ေဇာက္ထိုး မုိးေမွ်ာ္ အေနအထားနဲ႕ လိုက္ရင္ လုိက္ရပါမယ္။ 
တစ္ေယာက္က သန္စြမ္းသူ။ တစ္ဦးက ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕သူ။ တစ္ေယာက္က ျဖတ္ထိုး 
ဥာဏ္ေကာင္း သူ။ တစ္ေယာက္ က ေတြးေတာ ႀကံဆတတ္သူ။ တစ္ေယာက္က 
လွ်ပ္တျပက္ လ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ သူ၊ တစ္ေယာက္က ခ်င့္ခ်ိန္ ခ်ိန္ဆ တတ္သူ - - 
- စတဲ့ ဘက္ မညီ၊ အစြမ္း သတိၱေတြ မတူ ေပမဲ့ ႏွစ္လႊာ ေပါင္းရင္ တစ္ရြက္၊ ႏွစ္ခ်ိန္ 
(ေန႕အခ်ိန္၊ ညအခ်ိန္) ေပါင္းမွ တစ္ေန႕။ ဆိုသလုိ ဘယ္နဲ႕ ညာ ေပါင္းမွ တစ္စုံ 
ျဖစ္ရတဲ့ လင္မယား ရယ္ပါ။  

ေယာကၤ် ားတိုင္း မိမိ မယားရွိေစေလာ့။ မိန္းမတိုင္း မိမိလင္ ရိွေစေလာ့။ --- 
အခ်င္းခ်င္း ခင္ပြန္းဝတ္ကို မပယ္မေရွာင္ၾကႏွင့္။ ၁ေကာ ၇း၂-၃ အိမ္ေထာင္ရွင္ 
လင္ႏွင့္ မယား သာမက၊ အသင္းေတာ္ထဲမွ သင္းအုပ္ဆရာ ႏွင့္ အသင္းေတာ္ 
ေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္(သုိ႕) သင္းေထာက္လူႀကီး ေတြဟာလဲ လင္မယား ကဲ့သုိ႕ 
သာသနာလမ္းမွာ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ ခ်ီပုိးၿပီး အေျပးၿပိဳင္တဲ့ သူေတြ နဲ႕ 
သူပါတယ္။ အသင္း ေတာ္ထဲက အမ်ိဳးသမီးအသင္း၊ လူငယ္အဖြဲ႕၊ ဆန္းေဒး စကူးလ္ 
ဓမၼပညာ ေကာ္မီတီ။ ဧဝံေဂလိ ေကာ္မီတီ။ မီဒီယာ အဖြဲ႕။ စတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ဟာလဲ 
သာသနာျပဳရာ လမ္း၊ အေစ ခံရာလမ္းမွာ လင္မယားခ်ီပုိး အေျပးၿပိဳင္သလုိ တစ္ 
ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ ေဖးေဖး မမ၊ ၾကင္ၾကင္နာနာ၊ နားလည္မွဳ ရိွရိွ။ အေပး အယူ 
မွ်မွ်နဲ႕ ကုိယ္ခ်င္း စာနာ စိတ္။ ေထာက္ထားတ့ဲ စိတ္မ်ားနဲ႕ အေစခံၾကရမွာ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ ေယာက္ ေဖးမကူညီ လမ္းျပျခင္းျဖင့္ သာယာေသာ 
မိမိတို႕ အိမ္ေထာင္၊ အသင္းေတာ္၊ သာသနာကုိ တည္ေထာင္ၿပီး ဘုရားအေစကို 
ခံႏုိင္ၾက ပါေစ။      ။ မင္းေအာင္သက္လြင္   (ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၄။   အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကုိ 
တစ္ေယာက္ ေထာက္စာ ၾကည့္႐ႈ ၾကကုန္အံ့) ။  

---------------------------------------------------------- 
ကာတြန္း (မင္းထြန္းသက္လြင္) 

(ေတာက္။ ေရလဲ ခ်ိဳးၿပီးၿပီ။ အဝတ္အစား အသစ္လည္း လဲဝတ္ၿပီးၿပီ။ အလွလဲ ရွယ္ ျပင္ၿပီး 
ကာမွ အေႄကြ ႏွစ္ရာက်ပ္တန္ ကလဲ ဘယ္ေရာက္ေနမွန္း မသိပါဘူးေနာ္။ )  
((အင္းေလ မထူးပါဘူး။ အလွဴေငြထည့္ဖိ္ု႕ အေႄကြႏွစ္ရာက်ပ္တန္ မရွိလဲ ဘုရားေက်ာင္း 
မသြားဘဲ မဂၢဇင္းဘဲ ဇိမ္နဲ႕ အိပ္ၿပီး ဖတ္ေတာ့မယ္။)) 
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