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မလာနဲ႕အုံး   မင္းေအာင္သက္လြင္ 
ေသျခင္းရယ္ မလာနဲ႕အံုး၊ က်ေနာ္ အခုမွ ေမြးလာတံုး။ 
ေသျခင္းရယ္ မလာနဲ႕အံုး၊ က်ေနာ္ အခုမွ စာသင္တံုး။ 
ေသျခင္းရယ္ မလာနဲ႕အံုး၊ က်ေနာ္ အခုမွ မုိက္ေကာင္းတံုး။ 
ေသျခင္းရယ္ မလာနဲ႕အံုး၊ က်ေနာ္ အခုမွ ရင္ခုန္တံုး။ 
ေသျခင္းရယ္ မလာနဲ႕အံုး၊ က်ေနာ္ အခုမွ ႀကိဳးစားတံုး။ 
ေသျခင္းရယ္ မလာနဲ႕အံုး၊ က်ေနာ္ အခုမွ စုေဆာင္းတံုး။ 
ေသျခင္းရယ္ မလာနဲ႕အံုး၊ က်ေနာ္ အခုမွ နားေနတံုး။ 
ေသျခင္းရယ္ မလာနဲ႕အံုး၊ က်ေနာ္ အခုမွ ခ်စ္ေနတံုး။ 
ေသျခင္းရယ္ မလာနဲ႕အံုး၊ က်ေနာ္ အခုမွ လုပ္ေနတံုး။ 
ေသျခင္းရယ္ မလာနဲ႕အံုး၊ က်ေနာ္ အခုမွ ရွာေနတံုး။ 
ေသျခင္းရယ္ မလာနဲ႕အံုး၊ က်ေနာ္ အခုမွ သြားေနတံုး။ 
အဲဒီလို -- ဆင္ေျခ ဆင္လက္ေတြနဲ႕ ေလာကႀကီးထဲမွာ ေလာဘႀကီးၿပီး 
ေသျခင္းကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးန႕ဲတားဆီးေနေပမဲ့ 
အင္တာေနရွင္နယ္ ဗီဇာ ရထားတဲ့ ေသျခင္းက  
ငါတို႕အားလံုးရဲ႕ တံခါးဝမွာ တိတ္တဆိတ္ ေရာက္ႏွင့္ေနၿပီ။ 
---------------------------------------------------------------- 

အသက္ရွင္ေသာယဇ္  Samuel Soe Lwin 
မေျပာမျပီးမို႔ ေျပာရမည္ဆိုက လူတိုင္းသူငါ ခံစားတတ္သူသာမို႔ 
အေပ်ာ္မ်ားလည္း ငါလည္းႏြဲလိုက္ခ်င္ပါရဲ့ေလ… 
ရင္ဖြင့္ရရင္ေလ ခံစားခ်က္အေထြေထြက 
ရင္မွာျပည့္ႏွက္ ကြဲအက္ကာေလ ထြက္လုေျခေပါ့…. 
နားရွိေတာ့လည္း ၾကားသိရျပန္တာက 
ျငဴစူေစာင္းေျမာင္း မလိုသူေတြ အေၾကာင္းလည္း 
က မွ အ ေလ ငါသိေနလည္း ငါကိုယ္ ငါမပိုင္ ခရစ္ေတာ္သာ ပိုင္ေျခေလေတာ့ 
သခင့္ဘုန္း မဟာ ထြန္းတင့္ပါေစေရး ဖြင့္ကာမေျပာ တိတ္ဆိတ္စြာ 
ဘ၀ကိုႏြဲလွ်ွက္ ငါေရွ ႔ဆက္၍ ခံစားခ်က္ကို ငါသိမ့္မ်ိဳ၍ 
ၾကားသည့္ နားအား ပိတ္၍ထားသည္ အမွန္ဆုိရ ျပဳေလသမ် 
အဓိက က သည္းခံ ရင္ဆိုင္ လွမ္းရသည္က ဘ၀ပန္းတိုင္ ။ ။ 
------------------------------------------------------------- 

သခင္နဲ႔က်မ   Lahpai    နန္ကိုင္ 
ငယ္စဥ္ကတည္းက သခင္က က်မရဲ႕  ႏွလံုးသားမွာ ေနရာယူခ႔ဲပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ 

က်မက သခင္ကို ေနရာမေပးပဲ စာတန္ကို အခမ႔ဲန႔ဲ လွဴလိုက္တယ္။ စာတန္ကို က်မ 
ႏွလံုးသား အခမဲ႔ ေပးလိုက္ေတာ႔ စာတန္ဆီက ျပန္ရတ႔ဲ ေက်းဇူးဟာ ဘ၀အတြက္ 
အမွတ္တရပါ။ စာတန္ေပးတဲ႔ ေက်းဇူးေတြေၾကာင္႔ က်မရဲ႕  အသက္ ၁၅ႏွစ္နဲ႔ ၂၁ႏွစ္ၾကား 
မွာ ဘ၀ကို ေဇာက္ထိုး လမ္းေလွ်ာက္လိုက္ ရတယ္။ စာတန္န႔ဲ မိတ္ဖြ႔ဲ ရတာေပ်ာ္သလိုန႔ဲ 
တကယ္ေတာ႔ ေရွာက္သီးစားရတာ ထက္ေတာင္ ခ်ဥ္ၿပီး ခါးေနတယ္။ စာတန္ရဲ႕  
လွည္႔ကြက္ေၾကာင္႔ က်မရူးခ႔ဲ ရသလို ခရစ္ေတာ္န႔ဲလည္း ရန္တိုက္ေပးၿပီး မေတာင္းဖူးတ႔ဲ 
ဆုေတြ ေတာင္းလိုက္ရတယ္။ စာတန္က အံ႔ၾသဖို႔ ေကာင္းသလို ေၾကာက္ဖို႔လည္း သိပ္ 
ေကာင္းပါတယ္။ က်မ မေတာင္းဖူးပဲ ေတာင္းခ႔ဲတ႔ဲ ဆုေတြက ျမင္ေနရတဲ႔ မ်က္လံုးေတြ ျပန္ 
မျမင္ႏိုင္ဖို႔၊ ၾကားတတ္တ႔ဲနားလည္း မၾကားေစဖို႔၊ စကားေျပာတတ္တ႔ဲ ပါးစပ္ကလည္း စကား 
မေျပာတတ္ပဲ အ သြားေစဖို႔၊ ရွင္သန္ေနတဲ႔ ဘ၀ဟာလည္း ေသဆံုးသြားေစဖို႔ စာတန္ရဲ႕ 
မာယာေတြနဲ႔ ဘရုားသခင္ထံ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆုေတာင္းခ႔ဲ မိပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဘုရားသခင္က 
ကြ်န္မကို ခ်စ္ေတာ႔ မေကာင္းတ႔ဲ ဆုေတြ သူ မေပးပါဘူး။ ဒီအရာေတြ အားလံုးဟာ 
စာတန္န႔ဲ မိတ္ဖြဲ႔စဥ္က စာတန္ေပးတဲ႔ လက္ေဆာင္ေတြပါ။ ဒီလိုန႔ဲ ၂၀၁၁ ေရာက္ေတာ႔ 
စာတန္ ကလည္း ဘုရားသခင္ လက္ထဲကေန က်မကို လုယူ ေနရတာဆိုေတာ႔ ေမာေနၿပီန႔ဲ 
တူပါတယ္။ စာတန္ေမာ၍ အပ်င္းေၾကာထူ ေနစဥ္တုန္း ခဏမွာ ဘုရားသခင္က အခြင္႔ 
ေကာင္း ေပးကာ က်မကို စကၤာပူသို႔ ပို႔ေဆာင္လိုက္ပါတယ္။ စကၤာပူမွာ က်မနဲ႔ အတူ 
က်မကို ကယ္တင္ခ႔ဲတ႔ဲ ကယ္တင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္ပဲ ပါလာတယ္။ စာတန္ႀကီးက ေလယာဥ္ခ  

 
 
 
 
 
 
 
 
ေစ်းႀကီးလို႔န႔ဲ တူပါတယ္ က်မေနာက္ မလိုက္ေတာ႔ပဲ ျမန္မာျပည္ႀကီးမွာ က်န္ခ႔ဲတယ္ 

ထင္ပါရဲ႕။ အရင္ စာတန္ကို အခမ႔ဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ ေပးထားတဲ႔ က်မရဲ႕  ႏွလံုးသား ကို အခု 
ေတာ႔ ဘုရားသခင္ကို အၿပီးအပိုင္ ဘ၀ဆံုးသည္႔တိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ ေပးလိုက္ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ႔ 
စာတန္လို အခမဲ႔ေတာ႔ မဟုတ္ဘူး။ ဘုရားသခင္က သူ႔ရဲ႕  ခ်စ္ျခင္းေမတၱာန႔ဲ ကယ္တင္ 
ေပးလိုက္ တာပါ။ အခုဆိုရင္ က်မရဲ႕  မ်က္စိက သခင္႔ အတြက္ မ်က္စိ၊ က်မရဲ႕  နားလည္း 
သခင္႔အတြက္ နား၊ က်မ ေျပာမယ္႔စကားဟာ သခင္႔ရဲ႕  စကား၊ က်မရဲ႕  ရွင္သန္ျခင္းလည္း 
သခင္႔ အတြက္ ရွင္သန္ ျခင္းပါ။ က်မရဲ႕  ကိုယ္ခႏၶာ သခင္႔ေစရာ သြားဖို႔ရာ။ သခင္ေျပာတဲ႔ 
စကား နားနဲ႔ၾကားကာ ႏွလံုးထဲသြင္းၿပီး ဒီအသက္တာ ခရီးကို သခင္န႔ဲပဲအတူ ေလွ်ာက္ 
လွမ္းေတာ႔မည္ျဖစ္၍ အရင္ စာတန္န႔ဲ ဘာမွမဆိုင္ေသာေၾကာင္႔ သခင္႔စကား စာေစာင္မွာ 
သက္ေသ ခံရင္းန႔ဲ မိတ္ေဆြတို႔လည္း က်မလို စာတန္ကို ႏွလံုးသား အခမဲ႔ မလွဴပါႏွင္႔ 
ေငြေၾကး န႔ဲလည္း မလဲလိုက္ပါႏွင္႔။ သင္႔ႏွလံုးသားကို သခင္႔ရဲ႕  ေမတၱာေရ သြန္းေလာင္းဖို႔ပဲ 
ႀကိဳးစားၾကပါစို႔လို႔ ခြန္အား ေပးရင္းန႔ဲ သက္ေသခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ။  

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

မ်က္ရည္မ်ား ကင္းေဝးပါေစ  နီဆူးရာ 
ကိုယ္၌ရိွေသာအလင္းကို  ေမွာင္မိုက္မျဖစ္ေစျခင္းငွာသတိျပဴေလာ့။ လုကာ  ၁၁း၃၅   
" Happy new year  စိုးစိုး" ကိုလတ္ ကမ္းလာေသာ လက္ေဆာင္ထုပ္ ႏွင့္ new year 
wish ကို မထီမဲ့ျမင္ပံုလုပ္ကာ စိုးစိုး မ်က္ႏွာကို အစြမ္းကုန္ တင္းထား လိုက္မိသည္။ “စိုးစိုး 
နင္ စိတ္ဆိုးေနတုန္းလား“ “ႏွစ္သစ္ ေရာက္ေနျပီ ဟ နင္ ကလည္း  မႏွစ္က အရာေတြကို 
ထားခဲ ့ေတာ့ေလ ကိုယ္ေတာ္ မၾကိဴက္ဘူးဟ“ 
“နင္ ဘာမွ အခုမွ ေျပရာေျပေၾကာင္းေတြ လာေျပာမေနနဲ႕ ၂၄ ရက္ေန႕ညက နင္ 
လုပ္သြားတာ ငါ့မွာ အရွက္ေတြလည္း ကြဲ တစ္လလံုး ၾကိဳးစား ပန္းစား က်င့္ထားတဲ့ အက 
ေတြလည္း ဒီႏွစ္ x'mas မွာ မကလိုက္ရ.. တကယ္စိတ္တိုတယ္ သိလား“ 
ဟုတ္ပါသည္။ ၂၄ရက္ေန႕ညက စိုးစိုး တစ္ေယာက္ ကိုလတ္ကို အေမွ်ာ္ၾကီး ေမွ်ာ္ကာ 
မ်က္ရည္မ်ားပင္ လည္ကာ ခ်ံုဴးပြဲ ခ်ငိုခဲ့ရသည္အထိပင္။ ဒီႏွစ္ x'mas မွာ စိုးစိုး တို႕ 
လူငယ္ေတြ ကရင္ အက ကဖို႕ စီစဥ္ျဖစ္ၾကသည္။ ကရင္ အက က ေတာ္ေတာ္ ခက္ေတာ့ 
စိုးစိုးတို ့ေတြ ေန႕မနား ညမနား ရြရြေလး ခုန္တတ္ဖို ့ကိုပင္ အေတာ္ၾကိဴးစားခဲ ့ရသည္။ 
စိုးစိုး တို ့ စုစုေပါင္း ၁၂ ေယာက္။ ၆ တြဲ ကရမွာျဖစ္ျပီး ကိုလတ္ႏွင့္စိုးစိုးက တစ္တြဲျဖစ္သည္။ 
ဒါေပမဲ ့ တကယ္ က မည့္ ၂၄ရက္ေန႕ညမွာ ကိုလတ္ တစ္ေယာက္ေပၚမလာခဲ့။ ေနာက္ဆံုး 
မိနစ္မွာ ကိုလတ္ က  “ ငါမလာႏိုင္ေတာ့ဘူး“ ဟု ဖုန္းဆက္လာရာ စိုးစိုး တစ္ေယာက္ 
အေၾကာင္း အရာကိုပင္ မေမးေနေတာ့ဘဲ ဖုန္းခြက္ကို စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးျဖင့္ ပစ္ခ်လိုက္ျပီး 
ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႕ကို မ်က္ရည္ရြဲႏွင့္ ၾကိဴခဲ့ရသည္။ ျပီးေတာ့ ကိုလတ္ကို စိုးစိုး စကား 
မေျပာခ်င္ေတာ့ မေခၚေတာ့။ “ၾကီးေမ ေသြးတိုးေနတယ္ဆို အခုေရာ ေကာင္းသြားျပီလား“ 
“ေကာင္းသြားလို႕ လာႏုိင္တာေပါ့ေအ..ေတာ္ၾကာ ညည္းအေဖ ငါ့ေမာင္ေတာ္က x'mas 
တုန္းက လည္းမလာ  new year လည္းမလာ ဆိုျပီးေျပာမွာ  စိုးရိမ္ရေသးတယ္ေလ“ 
“မေျပာပါဘူး ၾကီးေမရဲ ႕.. အေဖက ေျပာပါတယ္ ၾကီးေမ ေနမေကာင္းလို႕ ျဖစ္မယ္တဲ့။ ဒါနဲ႕ 
ၾကီးေမ x'mas တုန္းက ဘာလို ့မလာႏုိင္တာလဲ“ “ငါလာတယ္ မိစိုးရဲ ႕ ၂၄ရက္ညေနက ငါ 
တစ္ေယာက္တည္း ထြက္လာတာ.. နင့္ဦးေလးနဲ ့မမခိုင္ က ၂၅ရက္ေန႕ မနက္ေစာေစာ 
က်မွ လာမယ္ဆိုတာနဲ ့.. ငါလည္း ထြက္လာတာ..လမ္းက်မွေလ  ေသြး ရုတ္တရက္ တိုးျပီး 
မူးလဲ မလို ျဖစ္တာ.. ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ အကူအညီနဲ႕ ေဆးခန္းအေရာက္ ျမန္ေပ 
လို ့.. ႏို႕မို ့ဆို Happy ေတာင္ new year ႏုိင္မယ္မထင္ဘူး ေဟ ့““ဒါဆို လည္း ၾကီးေမရယ္ 
ဖုန္းေလး ဘာေလးေတာ့ ဆက္ေပါ ့ စိုး လာၾကည္ ့မွာေပါ ့“ “ေတာ္ပါ မိစိုးရယ္ ဒီ ရာသီဆို 
ညဥ္းတို ့တစ္အိမ္လံုးက ေကာက္သင္းေကာက္သလို လိုက္ေကာက္ႏိုင္မွ ရမဲ ့ဟာကိုမ်ား..“ 
ၾကီးေမ ေျပာတာလည္း မွန္ပါတယ္ေလ.. x'mas  နဲ ့ new year ဆို စိုးစိုး တို ့တစ္အိမ္လံုး 
မအားၾက..ေမေမက အမ်ိဳးသမီး၊ ေဖေဖက အမ်ိဳးသား၊ စိုးစိုး ကလူငယ္၊ ေမာင္ေလးက 
ဂ်ဴနီယာ ကိုယ့္က႑န႕ဲကိုယ္ ဘုရားေက်ာင္းအတြက္ ပါ၀င္ရင္း.. ကိုယ့္အိမ္အတြက္ပါ 
အလုပ္က ရႈပ္ရေသးသည္။ ၾကီးေမသည္ ေဖေဖ့ အစ္မ အၾကီးဆံုးျဖစ္ျပီး စိုးစိုး အခ်စ္ရဆံုး 
လည္းျဖစ္သည္။ ၾကီးေမကို စိုးစိုး ခ်စ္ရေသာအေၾကာင္းရင္းမွာ.. ေဖေဖ့ အေပၚ နားလည္မႈ 
ေတြ အမ်ားၾကီးေပးထားေသာေၾကာင္ ့ပင္။ 
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ေဖေဖသည္ မယံုၾကည္သူ မိသားစုမွျဖစ္ျပီး စိုးစိုး ေတာ္ေတာ္ေလး အရြယ္ ေရာက္ခါမွ 
ယံုၾကည္သူ ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဖေဖ ့အေမလို ျဖစ္ေနေသာ ၾကီးေမက 
လိုလိုလားလားပင္ ခြင့္ျပဳၿပီး စိုးစိုးတို႕မိသားစုႏွင့္ x'mas တိုင္းမွာ ပါ၀င္သည္။ ဒါေပမဲ့ သူ 
ကိုယ္တိုင္ေတာ့ ယံုၾကည္သူ မဟုတ္ေသးေပ။ ေျပာင္းလဲလာမည္ မဟုတ္ဟုလည္း စိုးစိုး 
တို ့က လက္ခံထားသည္။ “ေမာင္ကိုလတ္... ေဟ ့ေမာင္ကိုလတ္“ ၾကီးေမ ေအာ္ေခၚ 
ေနရာကို စိုးစိုး လွမ္းၾကည့္မိေတာ့ .. sunday school ကေလး တစ္သိုက္ႏွင့္ ျဖတ္သြား 
ေသာ ကိုလတ္ ကိုေတြ ့ရသည္။ “ၾကီးေမ က ကိုလတ္ ကို သိလို ့လား“ စိုးစိုး ေမးေတာ ့ 
ၾကီးေမ က“သိတာေပါ ့ .. သိဆို ဟို ၂၄ ရက္ေန ့က ၾကီးေမ ကို ေဆးခန္းလိုက္ ပို ့ေပးတာ 
အဲဒီ သူငယ္ဘဲ မိစိုး ရဲ  ့..“ ကိုလတ္...က ....ၾကီးေမ...ကို!! “ အံ ့ၾသမႈ မ်ားနဲ႕ .. စိုးစိုး 
အရာရာ ကို သေဘာေပါက္လိုက္ပါျပီ “ေနလို ့ေကာင္းသြားျပီလား အန္တီ..“ ကိုလတ္ 
အနား ေရာက္လာသည္ ့တိုင္ စိုးစိုး တစ္ေယာက္ ဘာျပန္ေျပာရမွန္းမသိ။ “ေအး .. 
ေကာင္းျပီလို႕ေတာ့ ထင္ရတာဘဲ.. ဒီေရာဂါ ဆိုတာမ်ိဴးကလည္း ဆင္ျခင္ ႏိုင္မွပါကြယ္... 
ဒါနဲ႕ ေမာင္ကိုလတ္က ဒီဘုရားေက်ာင္းကဘဲလား... ဒီမွာေလ အန္တီ့ တူမ စိုးစိုးေသာ္ 
တဲ ့.. အဒဲီေန ့ ကလည္း သူတို ့ ဆီ x'mas လာရင္းျဖစ္တာေလ..“ “ဟုတ္ကဲ ့ အန္တီ..စိုးစိုး 
က ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းပါ.. ကၽြန္ေတာ္က ဒီ ဘုရားေက်ာင္းေရာက္တာ သိပ္မၾကာ 
ေသးေတာ့ အန္တီကိုေတာ့ စိုးစိုး အေဒၚမွန္း မသိဘူး ေဆာရီးေနာ္ အန္တိီ..“ “ရပါတယ္ 
ကြယ္... ေအာ္ဒါနဲ႕ ေမာင္ကိုလတ္ေရ မင္းအားရင္ အန္တီ့ ကို ဟိုပံုျပင္ေလး ဆက္ေျပာ 
ျပဦးေနာ္..“ “ဘာ ပံုျပင္လဲဟင္ ၾကီးေမ..!“ စိုးစိုး က အထူးတဆန္းနဲ႕ စိတ္၀င္တစား 
ေမးမိေတာ ့ “x'mas ပံုျပင္ေလ...x'mas ပံုျပင္.. ညည္းေအ..ငါ့ကို တစ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ စင္ေပၚ 
တက္ျပီးသာ အမ်ိဴးမ်ိဴး ကျပေနတာ ဒီ x'mas ပံုျပင္က်ေတာ့ တစ္ခါမွ ဂဃနဏ ကိုရွင္းမျပ 
ဖူးဘူး ..ေမာင္ကိုလတ္ ကမွ ဟုတ္ေသးတယ္...“ ၾကီးေမ စကားအဆံုးမွာေတာ့... စိုးစိုး 
တစ္ေယာက္ ဘာမွ ျပန္မေျပာႏိုင္ေအာင္ပင္ ရွက္ရြံ ့ေနမိပါေတာ ့တယ္....ျပီးေတာ ့စိုးစိုး ငိုမိ 
သည္။ x'mas ညက ရွက္လို႕ ငိုတာနဲ႕ new year မွာရွက္လို႕ ငိုတာဟာ.. စိုးစိုး 
အတြက္ေတာ ့.. ရွက္တာျခင္းတူေပမဲ ့အဓိပၸါယ္ေတာ ့ကြဲပါတယ္ေလ..။   နီဆူးရာ 
ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ႏွစ္သစ္မွာ.. ရွက္စရာမ်က္ရည္မ်ား..ကင္းေ၀းပါေစ။ ေယာဟန္- ၃း၁၆  

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

ဥပဇၥၽယ္ဆရာ MASTER ေစာစံေအာင္ 
သင္တို႔မူကား အ႐ွင္ဘုရားဟု ေခၚေ၀ၚ 

ျခင္းကို မခံၾကႏွင့္။ ခရစ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ သင္တို႔ 
ဥပဇၥၽယ္ဆရာ တစ္ပါးတည္း ႐ွိ၏။ သင္တို႔ အေပါင္းသည္ 
ညီအစ္ကိုခ်င္း ျဖစ္ၾက၏ (မႆဲ ၂၃း ၈)။      အထက္ပါ 
မႆဲ ၂၃၌ ခရစ္ေတာ္က ဗိမာန္ေတာ္အတြင္း႐ွိ မိမိ 
တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ပရိတ္သတ္တို႔အား ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ 
ဖါရိ႐ွႏဲွင့္ က်မ္းတတ္ ဆရာတို႔၏ လူေ႐ွ႕၌ေကာင္းဟန္ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ဆန္႔က်င္ ေျပာဆိုကာ သတိေပးထား ပါသည္။ သူတို႔သည္ 
ေမာေ႐ွထိုင္ရာအရပ္(ပညတ္တရား သင္ေပးသူေနရာ)၌ ထိုင္ကာ ဆရာလုပ္ၾကရာ 
သူတို႔သင္ေပးခ်က္ ေကာင္းေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္ က်င့္ေဆာင္ျခင္းမ႐ွိ၊ လူ႕ခ်ီးမြမ္း 
ခံလိုၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔အား လ်ဳိ႕၀ွက္ ေသာသူ၊ ေျဖာင့္မတ္ဟန္ေဆာင္သူ၊ 
လူကန္းျဖစ္၍ အမဂၤလာ႐ွိေၾကာင္း ေျပာဆို ထားပါ သည္။      ယုဒ တရားဇရပ္ဆရာမ်ားကို 
“ရဗၺိ” Rabbi ဟု ေခၚဆိုေလ့ ႐ွိပါသည္။ အဓိပၸါယ္ မွာ “ဆရာ” ျဖစ္သည္။ “ဥပဇၥၽယ္ဆရာ” 
ဆိုသည္မွာ သင္ၾကားေပးသူ/ နည္းျပဆရာ/ စာခ်ဆရာ ျဖစ္သည္။ ဘုရားအေၾကာင္း 
မွန္ကန္စြာ နားလည္ဖို႔ရန္ နည္းလမ္းကို ေသခ်ာ စြာ သိသူ၏ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈကိုခံယူရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ဤေနရာ၌ ေယ႐ႈမိန္႔မွာဆိုထားရျခင္းမွာ ဆရာအေခၚ ခံလိုျခင္း၊ မိမိဂုဏ္ 
အသေရကိုရလိုျခင္း မျပဳရန္ဟုနားလည္ရပါသည္။ ဆရာမျပ နည္းမက်ဆိုဘိသကဲ့သို႔ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေယာက္စီတိုင္းကို လမ္းမွန္ ျပေပးႏိုင္သည့္ ဆရာ လိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိက အက်ဆံုးေသာ ဆရာမွာ ဘုရားသခင္ ပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ ကလည္း  
ဥပဇၥၽယ္ဆရာမွာ ဘုရားသခင္ျဖစ္၍ ဘုရားဖြင့္ျပမႈသည္ သာ အေရး ႀကီးဆံုးျဖစ္သည္၊ 
က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ရန္မလို၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဖြင့္ျပခံရျခင္းသာ 
အေရးႀကီးသည္ဟု ထင္တတ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ တဖက္စြန္း မျဖစ္သင့္ပါ။ (စာေရးသူ 
ကိုယ္တိုင္ က်မ္းစာကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာခဲ့ရာ ယေန႔တိုင္ ေလ့လာ ေနဆဲပင္) 
အဲသေရာပိ အမတ္သည္ ပညာတတ္ျဖစ္၏။ သူသည္ ေဟ႐ွာယက်မ္းကို ဖတ္ေသာ္လည္း 
ဆိုလိုခ်က္ကို နည္းမလည္ပါ၊ ဖိလိပၸဳ၏ ႐ွင္းျပခ်က္ကို ခံယူျခင္းျဖင့္သာ က်မ္းစာ 
ဆိုလိုခ်က္ကို မွန္ကန္စြာနားလည္လာပါသည္။       ကၽြႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္သူတိုင္း၌ 
၀ိညာဥ္ေတာ္ ေမြးဖြါးခံရၿပီး သမၼာတရားကို မွန္ကန္စြာ ပိုင္းျခားတတ္ေသာ ဆရာ၏ ဆံုးမ 
သြန္သင္မႈခံယူထိုက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အဓိက ဥပဇၥၽယ္ဆရာမွာ ဘုရားသခင္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း အၿမဲသတိျပဳရပါမည္။ လူသားဆရာမ်ားသည္ မွားတတ္သည္။ မွားသည္/ 
မမွားသည္ကို စစ္ေဆးသတိျပဳရမည္။ မွားေသာဆရာတို႔သည္ လူအမ်ားႀကိဳက္ သည့္ 

အရာကို ေျပာတတ္၏။ မွန္ေသာပေရာဖက္မွာမူ ဘုရား သခင္က ေျပာေစလိုေသာ စကား 
ကိုသာ ေျပာ၏။ ေယ႐ႈဘုရား သည္ ဘုရားေျပာခိုင္းသည့္အရာကို အတည့္အလင္းေျပာခဲ့၏။ 
လူ႕မ်က္နာကို မေထာက္ပါ။ ယေန႔၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား သမၼာတရား 
အလံုးစံုကို အႂကြင္းမဲ့ သြန္သင္ေပးေသာ ဥပဇၥၽယ္ဆရာျဖစ္၏ (ေယာ၊ ၁၆း၁၃-၁၄)။ အုိအဖ 
သမၼာက်မ္းစာကို ဖတ္႐ႈသည့္အခါ မွန္ကန္စြာ နားလည္တတ္ရန္ သြန္သင္လမ္းျပေတာ္မူပါ 
(အာမင္)။  ။ ေစာစံေအာင္ 

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

သက္ေသခံခ်က္ မီးမီး ( လွည္းဆိပ္ ) 
ေရွးဦးစြာျဖင္႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕  ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ 

ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္တ႔ဲ ဘုရားဟာ အသက္ရွင္တ႔ဲ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံၿပီး ေ၀ငွခ်င္ 
ပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ႕   အပါးနဲ႔ အမိုးစကားကို နားေထာင္ၿပီး စကၤာပူႏိုင္ငံမွာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ 
ကာလ အထိ ေကာင္းမြန္စြာျဖင္႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ခ႔ဲ ပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ႕  အိမ္ရွင္ မိသားစု 
ကလည္း ကြ်န္မကို အစစအရာရာ ကူညီေပးခဲ႔တယ္။ သူတို႔ရဲ႕  မိသားစု၀င္ အျဖစ္ ေနထိုင္ 
ခြင္႔ ရတ႔ဲ အတြက္ အဖဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ႕  ဖခင္ မိခင္ ဆံုးမ 
သြန္သင္မႈ ေအာက္မွာ ကြ်န္မရဲ႕  အသက္တာကို ေအာင္ျမင္စြာ ေလ်ွာက္လွမ္းႏိုင္ခ႔ဲတယ္ ။ 
ကြ်န္မ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အပါးနဲ႔ အမိုးကို အရင္ဦးဆံုး တိုင္ပင္ေလ႔ရွိတယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲ 
ဆိုေတာ႔ ကြ်န္မဘ၀မွာ မိဘကို ဦးစားေပး တိုင္ပင္ျခင္း မရွိပဲ ကိုယ္႔စိတ္ ကိုယ္႔သေဘာနဲ႔ 
လုပ္ေဆာင္ခ႔ဲတ႔ဲ အတြက္ ဆံုးရံႈးမႈေတြ ကြ်န္မ ရင္ဆိုင္ခ႔ဲ ရတယ္။ အဒဲိလို သင္ခန္းစာေတြ 
ရရွိခ႔ဲတ႔ဲ အတြက္ ကြ်န္မကို ကြ်န္မေနာက္ထပ္ မမွားဖို႔၊ ဆင္ျခင္ႏိုင္ဖို႔ ဘုရားရွင္ဟာ 
ကြ်န္မကို လမ္းျပေပးခဲ႔ ပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ႕  ေမာင္ေလးနဲ႔ ညိမေလးကို စကၤာပူႏိုင္ငံေခၚၿပီး 
အလုပ္ လုပ္ဖို႔ အတြက္ အပါးနဲ႔ အမိုးကို တိုင္ပင္ပါတယ္ ကြ်န္မရဲ႕  အစီအစဥ္က ေမာင္ေလး 
ကိုဘဲ အရင္ေခၚမယ္။ ၿပီးရင္ ညီမေလးကို ေခၚမယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲဆိုေတာ႔ ကြ်န္မရဲ႕  
လစာ အေနအထားနဲ႔ စကၤာပူႏိုင္ငံက ကုန္ေစ်းႏႈန္းရယ္ ေနစရိတ္၊ စားစရိတ္ ႏွင္႔ 
အေထြေထြ စရိတ္ကို ကြ်န္မ အၾကမ္းဖ်င္း တြက္ၾကည္႔ လိုက္ေတာ႔ ႏွစ္ေယာက္ေခၚလို႔ 
မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ မိုးမိုးကို ေျပာျပပါတယ္။ အပါးနဲ႔ အမိုးက သမီး တကယ္ဘဲ ယံုၾကည္ျခင္းန႔ဲ 
ဆုေတာင္း ဆက္ကပ္ၾကည္႔ပါ။ သမီးမျဖစ္ႏိုင္ မတတ္ႏိုင္တာေတြကို အစမွ အဆံုးတိုင္ 
ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔ ဘုရားရွင္သည္ ျပင္ဆင္ေပးလိမ္႔မယ္လို႔ အပါးနဲ႔ အမိုးက အားေပးႏွစ္သိမ္႔ 
ေပးပါတယ္။ ကြ်န္မလည္း မိဘရဲ႕  အားေပးမႈေၾကာင္႔ ကြ်န္မရဲ႕  လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေအာင္ 
ျမင္ဖို႔ ဘုရားရွင္ထံမွာ ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ အပ္ႏွံခ႔ဲပါတယ္။ တကယ္ဘဲ လူ႔အေနနဲ႔ 
ေတြးၾကည္႔ မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဘာေၾကာင္႔လဲဆိုေတာ႔ ကြ်န္မရဲ႕  ရာထူးက 
သူမ်ားေတြလို စကၤာပူႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံသား ၀င္ထားတာလဲမဟုတ္ဘူး။ S’pass လည္းမဟုတ္ 
ရိုးရိုးသာမန္ အိမ္ေဖာ္ လစာေလးနဲ႔ ကြ်န္မရဲ႕  ေမာင္ေတြ ညီမေတြကို visit န႔ဲေခၚၿပီး အလုပ္ 
ရွာခိုင္းမယ္။ စကၤာပူမွာ အနဲဆံုး ၂ လ (သို႔ ) ၃လ stay န႔ဲေနမယ္။ ကြ်န္မရဲ႕  အစီအစဥ္ကို 
သူငယ္ခ်င္းေတြကို ေျပာျပေတာ႔ တခ်ိဳ႕က အားေပးတယ္၊ တခ်ိဳ႕က ဟားတိုက္ရယ္ၾက 
တယ္။ ကြ်န္မကို stress မ်ားလို႔ ရူးသြားၿပီးလို႔ ေျပာမွာ က်ိန္းေသတယ္။ ကြ်န္မ စိတ္ကူး 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဘုရားရွင္ထံမွာ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံ ဆုေတာင္းခ႔ဲပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ႕  
ေမာင္ေလးနဲ႔ ညီမေလးကို တျပိဳင္တည္း ေခၚႏိုင္ဖို႔ရယ္ သူတို႔အတြက္ ေနထိုင္ဖို႔ အိမ္ကို 
ဘုရားရွင္ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ လိုအပ္တ႔ဲ ေငြေၾကးမွ အစ ကြ်န္မရ႕ဲ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစမွ အဆံုး 
ကိုယ္ေတာ္ အတူရွိၿပီး လမ္းျပ မစေတာ္မူပါလို႔ ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ခ႔ဲပါတယ္။ ဘုရားရွင္ 
တကယ္ပဲ ေကာင္းျမတ္ပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ႕  ဆုေတာင္းသံကို တကယ္ဘဲ နားေညာင္းခ႔ဲပါ 
တယ္။ ကြ်န္မရဲ႕  လုပ္ေဆာင္မ႔ဲ အစီအစဥ္ အစမွ အဆံုးတိုင္ေအာင္ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ 
ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ဆရာမ်ားႏွင္႔ မိဘမ်ားကို ဆုေတာင္းေပးပါလို႔ ကြ်န္မေတာင္းဆိုခ႔ဲပါတယ္။ 
ကြ်န္မရဲ႕ ေမာင္ေလးနဲ႔ ညီမေလးကို စကၤာပူေရာက္လာဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ႔တ႔ဲ ေမာင္ေလး 
၀မ္းကြဲ ေတာ္စပ္သူ မိသားစုကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနထိုင္ဖို႔ အတြက္ ကူညီေပးတဲ႔ 
ဆရာတု႔ိ ဇနီးေမာင္ႏွံ မိသားစုကိုလည္း ကြ်န္မ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အဖက္ဖက္မွ ေငြ 
အားျဖင္႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ႀကိဳးစားရွာေဖြ ေပးၾကေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ 
မ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ ညီမေလးရဲ႕  အလုပ္က S’pass 
ကို ေအာင္ျမင္စြာနဲ႔ ရရွိခ႔ဲ သလို ေမာင္ေလးရ႕ဲ   အလုပ္ကို W .P န႔ဲ ရရွိခ႔ဲပါတယ္။ ညီမေလး 
အလုပ္ ရဖို႔ က ေအးဂ်င္႔ဖိုး မ်ားစြာ ကုန္က်ခဲ႔ေသာ္လည္း ဘုရားရွင္က ကြ်န္မအတြက္ 
ေကာင္းမြန္စြာ ျပင္ဆင္ေပးပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ ေမာင္ေလးအလုပ္က ေအးဂ်င္႔ဖိုး 
မကုန္က်ဘဲ ေအာင္ျမင္စြာ ရရွိခ႔ဲျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ဟာ တကယ္ပဲ ေကာင္းျမတ္ 
ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕  အသက္တာဟာ တကယ္လဲ ယံုၾကည္ကိုုးစားမႈ အျပည္႔န႔ဲ ေလွ်ာက္ 
လွမ္းမယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ေသာ အသက္တာကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။  

ခ်စ္ေသာ ေမာင္ႏွမမ်ားကို ကြ်န္မ အားေပးခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ဘယ္ေသာ 
အခါမွ သိပ္ငယ္မႈ၊ အားငယ္မႈ မထားပါနဲ႔။ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ ရွိပါ။ ႀကိဳးစားပါ။ ဘုရား 
ရွင္ထံ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံ ဆုေတာင္းပါ။ ကြ်န္မတို႔ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္တ႔ဲ ဘုရားဟာ အသက္ 
ရွင္တ႔ဲ ဘုရား၊ အစမ္းသပ္ခံတ႔ဲ ဘုရားျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဘုရားရွင္ထံ အသက္တာကို 
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ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံၿပီး ကိုးစားလိုက္ေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ေသာ အသက္တာကုိ 
ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ႕  သက္ေသခံခ်က္ကို ဖတ္ရေသာ ေမာင္ႏွမ အေယာက္စီတိုင္း 
ခြန္အား ရရွိလိမ္႔မယ္လို႔ ကြ်န္မ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္။ ဘုရားရွင္အေပၚ ကိုးစားယံုၾကည္ေသာ 
သားသမီး အေယာက္စီတိုင္း အေပၚ ဘုရားရွင္၏ ၾကြယ္၀ေသာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား 
သက္ေရာက္ပါေစေသာ္ .. အာမင္။  ။  မီးမီး ( လွည္းဆိပ္ )  

…………………………------------------…………………… 

လက္ကမ္းႀကိဳသူ၏ေမတၱာ ဆာမာလိ (မိုးကုတ္) 
ယံုႀကည္သူ အေယာက္တိုင္း၏ ေန႔စဥ္ အသက္ရွင္ရာ၌ စိတ္ခ်မႈ ရွိျခင္းသည္ 

အလြန္ အေရးႀကီးေႀကာင္း ကိုယ္တိုင္ ခံစားၾကရပါသည္။ ခရီးတစ္ခုကို ျပဳေသာအခါ 
သြားမည္႔ ေနရာ အတိအက် သိရွိၾကပါတယ္။ ပစၥည္း တစ္ခု ၀ယ္ေသာ အခါ အရည္အေသြး 
ေကာင္းေစလိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ထိုအရာမ်ားထက္ ႏိွဳင္းယွဥ္သာေအာင္ ပို၍ အေရးႀကီး 
ေသာ ၀ိညာဥ္ ကယ္တင္ျခင္း က႔ဲသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာ၌ စိတ္ခ် ေသခ်ာမႈရွိ 
ေစခ်င္ၾကသည္မွာ အံ႔ၾသစရာ မရွိပါ။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အနာဂတ္ႏွင္႔ 
စပ္လ်ဥ္း၍ မေသခ်ာ မေရရာ ရွိစရာ မလိုေသာေၾကာင္႔ ဘုရားးသခင္ကို 
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ သည္ က်ိန္းေသ စိတ္ခ်ရေသာ 
ယံုၾကည္ျခင္း ခိုင္လံုေသာ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ စစ္မွန္ေသာ 
ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ကြ်န္မဟာ ယံုၾကည္သူ တစ္ေယာက္ ပါ။ ဒါေပမဲ႔ 
အရင္တုန္းကေတာ႔ လမ္းႏွစ္ခြနဲ႔ အသက္ရွင္ခ႔ဲပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ႕  ၀န္းက်င္က 
သူငယ္ခ်င္းေတြဟာ မယံုၾကည္သူေတြပါ။ ကြ်န္မ တစ္ေယာက္တည္း 
ယံုၾကည္သူျဖစ္ေနတဲ႔ အခါမွာ အရမ္းပဲ ရွက္သလို ခံစားခဲ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ 
ဘုရားသခင္ဟာ အဲဒီ ဘ၀က ကယ္တင္ခ႔ဲပါတယ္။ ကြ်န္မကို စကၤာပူမွာ 
တစ္ႏွစ္နီးပါးေလာက္ က်န္းမာစြာ ကိုယ္ေတာ္ အလုပ္လုပ္ခြင္႔ ေပးပါတယ္။ ကြ်န္မ 
စလာတုန္းက အရမ္းဘဲ စိတ္ညစ္ခ႔ဲ ရပါတယ္။ က်မ္းစာ ဖတ္တ႔ဲ အခါမွွာလည္းပဲ 
ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ ေတြကို မေတြ႔ရဘဲဲ ဘ၀မွာ စိတ္နာက်ည္းစရာ၊ စိတ္ညစ္စရာ 
သူတစ္ပါးကို စိတ္တုိေအာင္ စာတန္မာရ္နတ္ဟာ ေႏွာက္ယွက္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ 
ကြ်န္မဟာ ဘုရားသခင္ဆီ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး ဘုရားသခင္ဆီ ခို၀င္လိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ႔ 
က်မ္းစာပိုဒ္ တစ္ပိုဒ္ကိုလည္း သတိရခ႔ဲပါတယ္။ “အေၾကာင္းမူကား ေသျခငး္ ျဖစ္ေစ၊ 
အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းကင္တမာန္ျဖစ္ေစ၊ အထြတ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ ေနာင္လာ 
လတၱံေသာ အရာျဖစ္ေေစ၊ အျမင္႔ျဖစ္ေစ အနိမ္႔ျဖစ္ေစ ဤအရာမ်ားမွ စ၍ အဘယ္ နိမိၼတ 
အရာမွ်သည္ ငါတို႔ သခင္ေယရႈခရစ္ အားျဖင္႔ခံရေသာ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာႏွင္႔ 
ငါတို႔ကို မကြာေစႏုိင္ဟု ငါသည္ သေဘာက်လွ်က္ရွိ၏ ။ “ေရာမ ၈း ၃၈-၃၉ ကုိ 
ဖတ္လိုက္ရတ႔ဲ အခါမွာ အရမ္းဘဲ ခြန္အားရပါတယ္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းကို စာတန္ ဟာ 
ပစ္မွတ္အျဖစ္ ထားၿပီး ဝါးမ်ိဳဖုိ႔ရန္ ၾကံစည္ေနပါတယ္။ က်မ္းစာအုပ္ကို ကိုင္လိုက္တ႔ဲ အခါမွာ 
သူတစ္ပါးကို မုန္းေအာင္ ခႏၶာႏြမ္းနယ္လာျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အိပ္ငိုက္ျခင္းေတြ 
ျဖစ္ေအာင္ စာတန္ဟာ ေႏွာက္ယွက္ေနမွာပါ။ ဒါေပမဲ႔ ဘုရားသခင္ရ႕ဲ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ 
အားျဖင္႔ အႏိုင္ယူပါ။ ဘုရားသခင္ဆီ ခို၀င္လိုက္ပါ။ မိတ္ေဆြ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕  
အေကာင္းဆံုး မိတ္ေဆြပါ။ သူ႔ကို လက္လြတ္လိုက္ရင္ လြဲမွားတဲ႔ လမ္းေပၚေရာက္သြား 
မွာပါ။ ငရဲမွာပဲ လမ္းဆံုးရမွာပါ။ သင္ဘာအမွားဘဲ လုပ္ခ႔ဲ လုပ္ခ႔ဲ ဘုရားသခင္ဆီ သခင္ 
ေယရႈ ဆီမွာ ျပန္လည္ခို၀င္တ႔ဲအခါမွာလည္း သူဟာ သင္႔ကို ေႏြးေထြးတဲ႔ ေမတၱာ န႔ဲအစဥ္ 
လက္ကမ္း ႀကိဳေနသူပါ။ “ ငါ႔ကိုေခၚေလာ႔ ငါထူးမည္ ႀကီးေသာအရာ သင္မသိႏိုင္ေအာင္ 
နက္နဲေသာ အရာတို႔ကို ငါျပမည္ “ ေယရမိ ၃၃ း၃ ဟာ ခြန္အားရစရာပါ။  ဆုေတာင္း 
ျခင္းျဖင္႔ ဘုရားသခင္ကိုေခၚပါ။ ဘုရားသခင္ဟာ သင္႔ကိုလမ္းျပပါလိမ္႔မယ္။ ကၽြန္မဟာ 
အရင္ ကန႔ဲ မတူဘဲ ခရစ္ေတာ္ဆီ ခို၀င္ခ်ိန္က စၿပီး ကြ်န္မ ဘ၀ဟာ စိတ္ညစ္ခ်ိန္၊ 
နားက်ည္းခ်ိန္ ဆိုတာလည္္း ေပ်ာက္သြားခဲ႔ပါတယ္။ ကြ်န္မန႔ဲ Block တူတ႔ဲ အစ္မ 
တစ္ေယာက္ကို ခင္ခြင္႔ရခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ခြင္႔ရက္ရွိၿပီး ဘုရားေက်ာင္း သြားရပါတယ္။ 
သူဟာ ကြ်န္မ အတြက္ ဘုရားျပင္ဆင္ေပးတဲ႔ သူပါ ။ ကြ်န္မကို သခင့္စကား စာေစာင္ ေတြ 
The Purpose Driven Life စာအုပ္ေတြ သက္ေသခံ စာအုပ္ေတြ ေ၀ငွၿပီး လမ္းမွန္ေပၚ 
ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ပါ။ ယံုၾကည္သူတိုင္းရဲ႕ အသက္တာဟာ 
ဘုရားသခင္ မပါဘူး။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ လမ္းမျပဘူး ဆိုရင္ လမ္းမွန္ေပၚ 
ေရာက္ဖို႔ ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကြ်န္မတို႔ဟာ အျပစ္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ျပဳလုပ္ျပဳလုပ္ 
သခင္ခရစ္ေတာ္ဟာ ေမတၱာ အျပည္႔ႏွင္႔ သူ႔ထံျပန္လာဖို႔ အစဥ္ လက္ကမ္းႀကိဳေနသူပါ။ 
ဘုရားသခင္ဟာ အျပစ္သားကို ဘယ္ေလာက္ထိ ခ်စ္သလဲဆိုရင္ စာတန္မာရ္နတ္ရဲ႕  လက္ 
မရဏာ ႏိုင္ငံ တံခါး၀ကေန သားေတာ္ သခင္ေယရႈရ႕ဲ  အေသြးေတာ္အားျဖင္႔ ေရြးႏွဳတ္ 
ခ႔ဲပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ခြင္႔လႊတ္ရွင္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္း  တရားကို ေပးႏိုင္သူပါ။ 
လမ္းႏွစ္ခြ ေလ်ွာက္လွမ္းေနရင္ မွားယြင္းတ႔ဲ လမ္းကို စြန္႔လႊတ္ လိုက္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္း 
တရားကို ေပးႏိုင္တ႔ဲ သခင္ေယရႈကို စိတ္ႏွလံုး နက္နဲေသာ ေနရာကေန ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါ။ 
ပ႔ဲကိုင္သူ ေမာင္းႏွင္သူ အျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ပါ။ သင္႔ဘ၀ကို သခင္ေယရႈဟာ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲၿပီး လမ္းမွန္ေပၚကို ေရာက္ေအာင္ ေမာင္းႏွင္ေပးပါလိမ္႔မယ္။ ယခုအခ်ိန္ဟာ 
ကြ်န္မတို႔ရ႕ဲ  ေနာက္ဆံုး အခြင္႔အေရးပါ။ ေနာင္တ ရၿပီး သခင္ေယရႈထံ ယံုၾကည္ျခင္း 
အျပည္႔ အ၀ျဖင္႔ ခို၀င္လိုက္ပါ။  ငရဲမွာ လမ္းဆံုးသြားတဲ႔ အခါ ေနာက္ထပ္ အခြင္႔အေရး 
ဆိုတာ မရွိေတာ႔ပါဘူး။ သင္႔ယံုၾကည္ျခင္းျဖင္႔ သခင္ေယရႈထံ ခို၀င္လိုက္တ႔ဲ အခါမွာ သခင္ 
ေယရႈဟာ သင္ႏွင္႔အတူ ေန႔စဥ္ရွိေနပါလိမ္႔မည္။ သူႏွင္႔အတူ ထာ၀ရႏိုင္ငံမွာ အတူရွိ 
ေခၚေဆာင္ဖို႔ရန္ လမ္းျပပါလိမ္႔မည္။ သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္ေလာ႔ ယံုၾကည္လွ်င္ သင္ႏွင္႔ 
သင္၏ အိမ္သားတို႔ သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ္႔မည္တ႔ဲ “ တမာန္ေတာ္ ၁၆ း 
၃၁ စာတန္မာရ္ အတြက္ ႏွလံုးတံခါးကို ဖြင္႔ မထားပါႏွင္႔။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ သင္႔ကို 
ကယ္တင္ခ်င္ပါတယ္။ သင္႔ကို သူႏွင္႔အတူ ေခၚေဆာင္သြားခ်င္သူပါ။ သူ႔အတြက္ ႏွလံုး 
တံခါးကို ဖြင္႔ေပးလိုက္ပါ မိတ္ေဆြ။ သခင္ေယရႈဟာ သန္႔ရွင္းသူေတြကို ေခၚေဆာင္ဖို႔ရန္ 
လာေနပါၿပီ။ ေနာင္တ တရားႏွင္႔ သူထံ ခို၀င္လိုက္ပါ။ သင္ထမ္းပိုးထားတဲ႔ ၀န္ထုပ္ကို 
ေယရႈထံ အပ္ႏွံလိုက္ပါ။ သူဟာ သင္႔ရဲ႕  ၀န္ထုပ္ေတြကို ေပါ့ေစ ပါလိမ္႔မည္ ။ ဆာမာလိ  

……………………………………………………………………………………… 

ကင္ဆာ   ဦးသန္းစိုး  
ကြ်န္ေတာ္တို႔ မိသားစုမွာ အေဖ့ အသက္က ၇၅ႏွစ္၊ 

အေမ့ အသက္က ၇၀ရွိပါၿပီ။ အေမက အာရံုေၾကာ 
အားနည္းမႈေၾကာင္႔ မိသားစုမွလြဲၿပီး ဘာကိုမွ မမွတ္မိပါ။ 
စကားလည္း မေျပာတတ္၊ မေျပာႏိုင္ေတာ႔ပါ။ သို႔ေသာ္ 
နာက်င္ျခင္း ေ၀ဒနာေတာ႔ မရွိဘဲ၊ ပိန္ေပမဲ႔၊ ဖ်ား နာျခင္းေတာ႔ 
မရွိပါဘူး။ ထိုင္ႏိုင္ပါတယ္။ လိုအပ္သမွ်ကိုေတာ႔ အိမ္သားမ်ားက 
ေစာင္႔ ေရွာက္ လုပ္ကိုင္ ေပးရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အေမက 

ဘာမွ်မသိေတာ႔ သူ႔ဘ၀မွာ အပူပင္ ကင္း ေနတာကိုလည္း မိသားစုက စဥ္းစားမိၿပီး 
ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရပါ တယ္။ ဖခင္ကေတာ႔ က်န္းမာေရးကို 
ဂရုစိုက္သူမို႔ က်န္းက်န္းမာမာျဖင္႔ သြားလာလုပ္ကိုင္ ေနတုန္းပါဘဲ။ ယခုေတာ႔ ၅ႏွစ္ခန္႔ 
ရွိပါၿပီ။ ၆လ တခါေလာက္ ညာေျခေထာက္ နာတတ္ၿပီး ေဆးလိမ္းၿပီး အႏွိပ္သည္ 
ေကာင္းေကာင္းျဖင္႔ အေၾကာျပင္ႏွိပ္ၿပီးရင္ ျပန္ေကာင္းသြားေလ႔ ရွိပါတယ္။  

ယခု ဒီစာမေရးခင္ ေနာာက္ဆံုး တစ္ေခါက္မွာေတာ႔ အေဖက ေျခေထာက္ျပန္နာ 
လာၿပီး လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ပါဘူး။ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ ေစာင္႔ၾကည္႔ ေဆးလိမ္းေပမဲ႔ မသက္သာ 
ဘဲ ပိုဆိုးလာပါတယ္။ အေၾကာႏိွပ္ဆရာထံ သြားျပေပမဲ႔ မသက္သာပဲ ပိုဆိုးလာပါတယ္။ 
ဆရာ၀န္ကို အိမ္သို႔ပင္႔၍ ကုသေသာ္လည္း မထူးျခားတာေၾကာင္႔ မိသားစုမ်ား တိုင္ပင္ၿပီး 
ေဆးရံု တင္လိုက္ရပါေတာ႔တယ္။ ေဆးရံု ေရာက္သည္႔ႏွင္႔ လုိအပ္သည္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ 
ဓာတ္မွန္ ရိုက္စစ္ေဆးျခင္းျဖင္႔ ေရာဂါရွာေဖြျခင္း ျပဳလုပ္ပါတယ္။ တိုးတက္လာေသာ ေဆး 
ပညာမ်ားအတြက္လည္း ထာ၀ရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းမိပါတယ္။ ေနာက္ တေန႔ 
မွာေတာ႔ ေပါင္ရင္းမွာ အရိုးအက္ေနေၾကာင္း၊ ထိခိုက္မိတာ မဟုတ္ေသာ္လည္း အသက္ 
ႀကီးတ႔ဲအခါ အဆင္မသင္႔လို႔ ျဖစ္သြားေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ေပါင္ရင္းကို ခြဲၿပီး သံမဏိျပား 
ျဖင္႔ ျပန္ဆက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုလည္း ဆုေတာင္းျခင္းျဖင္႔ ဆရာ၀န္ထံ သေဘာတူ 
အပ္ႏွံခ႔ဲပါတယ္။ ဆရာ၀န္မ်ားလည္း လိုအပ္သည္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီး ခြဲစိတ္ ကုသ 
ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ဆရာ၀န္မ်ားက သံသယ ရွိတာေၾကာင္႔ အရိုး အစိတ္အပိုငး္ 
ငယ္ကို ဓာတ္ခြဲခန္းသို႔ စစ္ေဆးရန္ ပို႔ခ႔ဲပါတယ္။ ခြဲစိတ္ကုသၿပီး ေပမဲ႔ ေန႔စဥ္ ေန႔နဲ႕ည 
သူနာျပဳက ေစာင္႔ေရွာက္ေပးေနရၿပီး လမ္းလည္းေလွ်ာက္လို႔ မရပါ။ အထူးသျဖင္႔ ေန႔စဥ္ 
တခ်ိန္ခ်ိန္၌ မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ နာက်င္မႈခံစား ရတာေၾကာင္႔ အေျခအေနဆိုးၿပီး အရမ္းနာ 
လာတဲ႔အခါမွာ ေဆးထိုးၿပီး အိပ္ခိုင္းထားရပါတယ္။ ေဆးအရွိန္ေၾကာင္႔ မူးေနၿပီး အိပ္ခ်င္ 
သလိုျဖစ္ၿပီး အစားေသာက္လည္း ေကာင္းေကာင္းမစားႏိုင္ပါဘူး။ မိသားစုမ်ားလည္း စိတ္ 
မေကာင္းၾကပါ။ အသင္းေတာ္မွ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း လာေရာက္အားေပး ဆုေတာင္းၾက 
ပါတယ္။ ေနာက္၃ရက္ အၾကာမွာ ဓာတ္ခြဲခန္းအေျဖက အရိုးကင္ဆာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ 
ပါတယ္။ ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင္႔ မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ နာက်င္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာ၀န္က 
ရွင္းျပပါတယ္။ မိသားစုမ်ားလည္း ၀မ္းနည္းမ်က္ရည္ က်ရပါတယ္။ ပိုဆိုးတာက ကင္ဆာ 
ေရာဂါျဖစ္တ႔ဲ အတြက္ ေပ်ာက္ေအာင္ ကုသေပးဘို႔ ေဆးလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ မရိွ 
တာေၾကာင္႔၊ ယခုလိုဘဲ နာတဲ႔အခါမွာ နာက်င္ျခင္း သက္သာေအာင္ ေဆးထိုးေပးၿပီး 
ထိမ္းထား ရမွာဘဲလို႔ သိရပါတယ္။ ေဆးရံုမွာလည္း ၾကာလာၿပီမို႔ ကုန္က်စရိတ္လည္း 
မနည္းပါဘူး။ ယခုလို ေရရွည္ကုသရမဲ႔ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ၿပီမို႔ မ်ားစြာ စဥ္းစားရပါတယ္။ 
ေဆးရံုမွာ ေန႔စဥ္ အခန္းခ၊ ဆရာ၀န္ အခ၊ သူနာျပဳ အခ၊ ေဆးဘိုး ေန႔စဥ္ နံနက္ ည အစား 
အေသာက္ပို႔ ရတ႔ဲ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင္႔၊ အိမ္သို႔ ျပန္ေခၚဖို႔ စီစဥ္ရပါေတာ႔တယ္။ 
မိသားစုမ်ားက အလြန္စိတ္ထိခိုက္၊ စိတ္ပူပင္ရပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေန႔စဥ္ ဒီလို 
ေဆးထိုး ေပးရမလဲ။ အခ်ိန္မေရြး နာလာရင္ ေဆးထိုးေပးဖို႔ႏွင္႔ ေစာင္႔ေရွာက္ရန္ သူနာျပဳ 
လည္း အၿမတဲမ္း ေခၚထားရမွာပါ။ ေဆးရံုမွာေလာက္ မကုန္ေပမဲ႔လဲ ေန႔စဥ္ သူနာျပဳစရိတ္၊ 
ေဆးဖိုးမ်ားႏွင္႔ ပတ္သတ္၍ ေရရွည္ ကုန္က်ခံႏိုင္ဖို႔လည္း မိသားစုမွာ သိပ္မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ 
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ကုန္က်ေငြထက္ ဖခင္၏ ေန႔စဥ္ခံစားေနရတဲ႔ ေ၀ဒနာကို ျမင္ေတြ႔ေနရၿပီး မ်ားစြာ ၀မ္းနည္း 
ရပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ မိသားစုႏွင္႔ ရင္းႏွီးတ႔ဲ ဓမၼဆရာတဦး ေရာက္လာၿပီး ဆုေတာင္း 
ေပးပါတယ္။ မိသားစု အားလံုးကို ေခၚၿပီး၊ ဆရာကိုယ္တိုင္လည္း မိသားစု၏ ခက္ခဲျခင္းႏွင္႔ 
၀မ္းနည္းျခင္းကို နားလည္ခံစားမိေၾကာင္းႏွင္႔ ဆရာ၀န္မ်ားေရာ မိသားစုမ်ားပါ ဘာမွ 
မတတ္ႏိုင္တ႔ဲ အခ်ိန္မွာ အရာခပ္သိမ္းကို တတ္စြမ္းႏိုင္တ႔ဲ ထာ၀ရဘုရားသခင္ ရွိတယ္ 
ဆိုတာကို မေမ႔ပါနဲ႔။ အားကိုးပါ။ မိမိတို႔ တေယာက္စီရဲ႕  သိလွ်က္ လုပ္မိေသာအျပစ္၊ 
မသိဘဲ လုပ္မိေသာအျပစ္မ်ားကို ဘုရားသခင္ထံ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး ထာ၀ရ ဘုရား 
သခင္ထံ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင္႔ အားကိုးဆုေတာင္းပါလို႔ ေျပာျပၿပီး၊ ေဆးရံုခန္းမွာ အားလံုး 
အတူတကြ ဆုေတာင္းၿပီးေနာက္ ဖခင္ကို တြန္းလွည္းျဖင္႔ အိမ္သို႔ ျပန္ေခၚခဲ႔ပါတယ္။ 
မိသားစု ဆက္လက္ဆုေတာင္းဖို႔ႏွင္႔ ဆရာကိုယ္တိုင္လည္း သတိရ ဆုေတာင္းေပးမယ္ 
ဆိုတ႔ဲ အေၾကာင္း ေျပာၿပီးဆရာလည္း ျပန္သြားပါတယ္။ အံ႔ၾသဖြယ္ျဖစ္ရပ္ကေတာ႔ 
အေဖဟာ အိမ္ျပန္ေရာက္ကတည္းက နာက်င္ျခင္း ေ၀ဒနာ လံုး၀ မရွိေတာ႔ပါဘူး။ လမ္း 
မေလွ်ာက္ႏိုင္တာက လြဲၿပီး ေကာင္းစြာ စားေသာက္၊ တြန္းလွည္းကို ကိုယ္တိုင္လွိမ္႔ၿပီး 
သြားလာ ႏိုင္ပါတယ္။ သူနာျပဳမ်ားကလည္း သူတို႔ဘာမွ မလုပ္ေပးရတဲ႔အတြက္ သတူို႔ 
ျပန္ေတာ႔မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာလာပါတယ္။ လူနာကိုယ္တိုင္ေရာ၊ သူနာျပဳမ်ားေရာ၊ မိသားစု 
မ်ားေရာ၊ မိတ္ေဆြမ်ားပါ အံ႔ၾသေနၾကပါတယ္။ နာက်င္လြန္းလို႔ ေအာ္ေနရတာကို မ်က္ျမင္ 
ေတြ႔ခ႔ဲရၿပီး မ်က္ရည္က် စိတ္မေကာင္းျဖစ္ျခင္းမွ ယခုအခ်ိန္ပိုင္းအတြင္း က်န္းမာလ်က္၊ 
ၿပံဳးရႊင္ လ်က္၊ စားေသာက္လ်က္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းလ်က္ ေတြ႔ျမင္ရတာဟာ ဆုေတာင္း 
ျခင္းအတြက္ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးႏွင္႔ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အထူး 
ေဖာ္ျပ ေနစရာ လိုမယ္မထင္ပါဘူး။ အေဖရဲ႕  ထူးျခားစြာ၊ အံ႔ၾသဖြယ္ ခံစားရတဲ႔ ဘုရားသခင္ 
ထံမွ ဆုေက်းဇူးကို ျမင္ေတြ႔ရတ႔ဲ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ထူးျမတ္ေသာ 
ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရင္း စာရြက္ေပၚတြင္ မွတ္တမ္းတင္ေရးလိုက္ပါတယ္။ လူတိုင္းရဲ႕  
ဘ၀မွာ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အခက္အခဲမ်ား ရွိေနၾကစျမဲပါ။ တခါတရံမွာ 
အလြန္ ျပင္းထန္လြန္းလို႔ စိတ္ပ်က္ ၀မ္းနည္းရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္မ်ား အေနႏွင္႔ 
အရာ ခပ္သိမ္းကို တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကို သတိထားပါလ်က္ ယံုၾကည္ 
ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္း ႀကီးစြာျဖင္႔ အားကိုးဆုေတာင္းပါ။ ထာ၀ရဘုရားသခင္ မတတ္ႏိုင္တာ 
ဘာမွမရွိပါဘူး။ ဘုရားသခင္သည္ ဂရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ၿပီး၊ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္လည္း 
ဂတိေတာ္ မ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီးမို႔ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင္႔ လူ႔ဘ၀၏ အခက္အခဲကို 
ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း သက္ေသခံ ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။ 

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

God is good all the time ဆာမီး ( ျပင္ဦးလြင္ ) 
စကၤာပူႏိုင္ငံသို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရာက္ရွိလာတ႔ဲ ကြ်န္မ သိပ္ကို အေပ်ာ္လြန္ၿပီး 

ဘုရားကို ေမ႔ေနတာေပါ႔ .. ပထမအႀကိမ္ ေရာက္ခ႔ဲတုန္းက အိမ္ရွင္န႔ဲ အဆင္မေျပဘူး.. 
ဒါေၾကာင္႔ ကြ်န္မ အသဲအသန္ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းခ႔ဲတာေပါ႔.. တနလၤာေန႔ ညေန 
တိုင္းမွာ အစာေရွာင္ ဆုေတာင္းၿပီး ဒီအိမ္ႀကီးကေန အဆင္ေျပတဲ႔ အိမ္ရွင္ ရဖို႔ကိုေပါ႔.. 
ဒီေတာ႔ ဘုရားသခင္က သိပ္ကိုခ်စ္ဖို႔ ေကာင္းတာ .. ကြ်န္မကို အင္မတန္မွ သေဘာ 
ေကာင္းတ႔ဲ မိသားစုန႔ဲ ေတြ႔ခြင္႔ေပးတယ္ေလ.. ခြင္႔ ၂ ရက္ ႏွင္႔ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ဘုရား 
ေက်ာင္း တက္ခြင္႔ေပးတယ္ေလ.. ဒီေတာ႔ ကြ်န္မက ေလွာင္အိမ္ထဲက လြတ္လာတဲ႔ ငွက္ 
ကေလး ပမာ အေ၀းကို ပ်ံသန္းခ႔ဲတာေပါ႔.. ေ၀းတာမွ သခင္န႔ဲ ေတာ္ေတာ္ကို ေ၀းခဲ႔တာ.. 
ဘုရားေက်ာင္း ကို တက္ဖို႔ ေနေနသာသာ ဘုရားေက်ာင္း၀န္းထဲမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ၀ိုင္းဖြဲ႔ 
ထိုင္ၿပီးေတာ႔ေတာင္မွ အတြင္းထဲ ၀င္ၾကည္႔ဖို႔ကို တစ္ခါမွ စိတ္မကူးမိဘူး.. ဒီေတာ႔ ကြ်န္မကို 
သိပ္ခ်စ္ၿပီး သူန႔ဲေ၀းသြားမွာကို အဆံုးရႈံးမခံႏီုင္တ႔ဲ ဘုရားသခင္က ကြ်န္မရဲ႕ ၀ိညာဥ္ကို 
ျပန္လည္ ၿပီးေတာ႔ အလင္းတရားထမဲွာ ျပန္ေလွ်ာက္ေစလိုတယ္ေလ.. ဒါေၾကာင္႔ ကြ်န္မကို 
ျပသာနာေလးတစ္ခုကို ေပးၿပီး သူ႔ဆီျပန္လာဖို႔ အေၾကာင္းတရားေလး ပို႔ေပးလာတာေပါ႔ .. 
သူ႔မွာေတာ႔ ဒီျပသာနာအတြက္ အေျဖတစ္ခါတည္း ရွိၿပီးသားပါ.. ကြ်န္မ အတြက္ေတာ႔ 
အႀကီးမားဆံုး ပုစာၦတစ္ပုဒ္လိုပါပဲ.. အရမ္းကို အခက္ေတြ႔တာေပါ႔ .. ကြ်န္မ work permit 
card ေလးေပ်ာက္မွ အမေလး “G” ဆိုၿပီး အသဲအသန္ ေအာ္ဟစ္ရျပန္တယ္ .. သမၼာ 
က်မ္းစာဖတ္ ၊ ေန႔စဥ္ခြန္အားဖတ္ ခြန္အားယူတာေပါ႔.. ၅ .၁၁.၁၁ မွာတ႔ဲ ခရစ္ေတာ္ထံမွာ 
လာတဲ႔ ျငိမ္သက္ျခင္း အေၾကာင္းေပါ႔.. အုိ ! ဒီတခါမွာေတာ႔ “G” ကိုယ္ေတာ္ကို ျပစ္မွားပါၿပီ 
ဆိုၿပီး ၀န္ခ် ေတာင္းပန္တယ္ .. ဒီျပသာနာကို အေျဖေပးဖို႔ လည္း ဆုေတာင္းတယ္.. 
အခုေတာ႔ အားလံုးထမဲွ “G” က အေရးႀကီးဆံုးပါ.. သူရဲ႕  ေကာင္းျမတ္ျခင္းက မိသားစု ၊ 
အိမ္ရွင္ သူေဌး၊ ေက်ာင္းသား/သူ ကိစၥအ၀၀မွာ ကိုယ္ေတာ္က အမွန္တကယ္ကို 
ေကာင္းျမတ္ တယ္ ဆိုတာကို လုကာ ၁၅ း ၁၁ -၃၂ တြင္ ပါရွိေသာ ေပ်ာက္ေသာ သား 
အေၾကာင္းအရာေလးက သက္ေသပင္ျဖစ္သည္.. ထို႔ေၾကာင္႔ သိုးမဲ ဘ၀ကို ကြ်န္မက႔ဲသို႔ 
တေရြ႕ေရြ႕  သြားေနၾကတဲ႔ သူငယ္ခ်င္း ၊ မိတ္ေဆြမွားႏွင္႔ ေပ်ာက္ေသာသားမ်ားကို 
သခင္ ႔ထံ ျပန္လွမ္းလာဖို႔ႏွင္႔  God’s good all the time လို႔ ဓမၼ မိတ္ေဆြမ်ား အားလံုး 
ေႀကာ္္ျငာ ေဝငွႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းရင္း..။ ။ ဆာမီး ( ျပင္ဦးလြင္ ) 

ဆရာႀကီးမ်ား  မင္းေအာင္သက္လြင္ 
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အသင္းေတာ္တစ္ခုက သင္းအုပ္ ဆရာႀကီး တီဗီအစီအစဥ္ 

တစ္ခုမွာ ေျပာသြားတဲ့ စကား တစ္ခြန္းကို ျပန္ၾကား ေယာင္မိ ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕ အသင္း 
ေတာ္မွာ ဆရာႀကီးေတြ အမ်ားႀကီးဘဲ။ အဆိုရွင္၊ အတီးရွင္။ ဂီတမွဴး၊ တူရိယာ ပညာရွင္ေတြ 
အမ်ားႀကီးဘဲ။ ဆရာႀကီးေတြ အမ်ား ႀကီးဘဲ။ ဒါေပမဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ သီခ်င္း စီးရီး 
ေလးေတာင္ ေကာင္းေကာင္းကန္းကန္း တစ္ေခြမွ ျဖစ္ျဖစ္ ေျမာက္ေျမာက္ 
ထြက္မလာဖူးဘူး။ ေဘးနားက အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြကို ၾကည့္ပါ။ သူတို႕ အသင္းေတာ္က 
တည္ေထာင္တာ မၾကာေသးဘူး။ အသင္းသား အသင္းသူေတြကလဲ ပညာ သိပ္မတတ္။ 
အဆိုရွင္ တူရိယာ ပညာရွင္ ေတြလဲ မဟုတ္။ ေငြေၾကးလဲ မေတာင့္တင္းဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ 
အသင္းေတာ္ေတြက နွစ္တုိင္း ဓမၼ သီခ်င္းအေခြ မွန္မွန္ ထြက္တယ္ လို႕ေျပာပါ တယ္။  

ဓမၼေဟာင္း ကာလက ဣသေရလ လူမ်ိဳးေတြမွာ စစ္သူရေဲကာင္းေတြ 
အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဓါးခုတ္ကၽြမ္းက်င္သူ။ လွံထိုး ျမင္းစီးကၽြမ္းက်င္သူ။ 
ေလးျမႇား ပစ္တဲ့ ေနရာမွာ လက္တည့္တဲ့သူေတြ။ ခြန္အားဗလ 
ႀကီးမားသူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ဗန္းစကားနဲ႕ ေရးျပရရင္ ဆရာႀကီးေတြ 
အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါေပမဲ့ ရန္သူ ေဂါလ်တ္ စိန္ေခၚ တဲ့အခါမွာ အဲဒီ 
ဆရာႀကီးေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္ၿပီလဲ။ ဘယ္ေခ်ာင္မွာ သြားပုန္းေနၾက 
ပါသလဲ။  

ဘုရား အမႈေတာ္ ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ဆရာႀကီး ျဖစ္စရာ 
မလိုပါ။ အေစခံ ျဖစ္ဖို႕သာ လိုပါတယ္။ ဘုရား ဘိသိက္ေပးသူ 

ျဖစ္ဖို႕သာ လိုပါတယ္။  
ဘုရား အေစခံသူ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေလး သိုးေက်ာင္းသား ဒါဝိဒ္။ ဘုရား 

အေစခံသူ အသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ လူငယ္ေလး အေဒၚနိယမ္ ဂ်ပ္ဆင္ (ဆရာယုဒသန္) လုိ 
လူေတြ သာသနာ အတြက္၊ ဘုရားသခင္အတြက္ အမ်ားႀကီး လိုေနပါတယ္။  

သိပ္ၿပီး ခၽြန္ေနရင္ အသံုး မတည့္ဘူး။ သူမ်ား ေတြကို အခၽြန္နဲ႕ ထိုးမိ လိမ့္ မယ္။ 
ကၽြန္ ျဖစ္ဖို႕ဘဲ လိုပါတယ္။ ဘုရားသခင္အတြက္ အေစခံလို႕ ရပါတယ္။      ။ 

ဟာေလလုယာ။ 
---------------------------------------------------------------------------- 
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(တစ္ကိုယ္ေတာ္) ေရးသား စီစဥ္ ထုတ္ေဝသည့္ ဝိညာဥ္ေရးရာ ရသစံု မီနီမဂၢဇင္း ။ 

ျမန္မာျပည္က်မ္းစာအသင္း 
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