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     နာမည္   မင္းေအာင္သက္လြင္ 
နာမည္ မတက္ ရင္ေနပါေစ။ 
နာမည္ မပ်က္ ရင္ေတာ္ပါၿပီ။ 
     နာမည္ မေကာင္း ရင္ေနပါေစ။ 
     နာမည္ မေဟာင္း ရင္ေတာ္ပါၿပီ။ 
နာမည္ မ႐ုိး ရင္ေနပါေစ။ 
နာမည္ မဆုိး ရင္ေတာ္ပါၿပီ။ 
     နာမည္ အ႐ိွန္မေတာက္ ရင္ေနပါေစ။ 
     နာမည္ မမိွန္ေပ်ာက္ ရင္ေတာ္ပါၿပီ။ 
နာမည္ ျပည္ေတာ္မျပန္ ရင္ေနပါေစ။ 
နာမည္ ညီႇေစာ္မနံ ရင္ေတာ္ပါၿပီ။ 
     နာမည္ မိုးမႂကြ ရင္ေနပါေစ၊ နာမည္ ေျမမခ ရင္ ေတာ္ပါၿပီ။ 
နာမည္ မေက်ာ္ရင္ ေနပါေစ၊ နာမည္ မေညႇာ္ရင္ ေတာ္ပါၿပီ။ 
     နာမည္ ေဟာလီးဝုဒ္စတား စာရင္းထဲ မပါရင္ ေနပါေစ၊ 
     နာမည္ ေကာင္းကင္ဇယား စာရင္းထဲ ပါရင္ ေတာ္ပါၿပီ။    ။ 
--------------------------------------------------------- 

ေက်းဇူးေတာ္  လင္းအိမ္ရွင္ 
သူတကာလုိ ပစၥည္းဥစၥာ မခ်မ္းသာလဲ  
ထာဝရအသက္ ပိုင္ဆုိင္လွ်က္ထား ဤေက်းဇူးကား  
ေလာကတခြင္ ရွိသမွ်တြင္ တန္ဖိုးရိွဆုံး သိေနအုံးေတာ့  
ခါတရံတြင္ ျပစ္သား ကၽြႏ္ုပ္ စိတ္ယုတ္ဝင္လာ  
စိုးရိမ္စြာျဖင့္ ရင္မွာ ႏြမ္းလ် မ်က္ရည္စႏွင့္  
တမ္းတမိတယ္ သခင္ရယ္။  
ဤအခ်ိန္မွာ သခင္မိန္႕မွာ စကားတစ္ခြန္းဟာျဖင့္ 
̏ ငါ့ေက်းဇူးသည္ သင့္အဖုိ႕ ေလာက္ေပ၏  ̋ တဲ့ ။     ။ 
-------------------------------------------------------- 
     ႏုိင္ငံေတာ္သာဦးစြာရွာ    Samuel Soe Lwin 
တုိေတာင္းတဲ့ ဘ၀မွာေလ ေတြေ၀ကာ မေနႏွင့္ 
မ်ားေျမာင္လွ မေရရာတာေတြ ငိုင္ေတြကာ ထုိင္ေနလည္း 
ေရရာလာမည္ မဟုတ္ ေသခ်ာတာ တစ္ခုကေတာ့ျဖင့္ 
အခ်ိန္သာကုန္ ဒုကၡေတြကုန္ မလာဘဲ 
ဘ၀ေတြ ပိုေမွာင္ရီ ေသာကေတြ ေ၀ေ၀စီ၍ 
အဆုံးသတ္မလွ ဘ၀က ခြက်က်ျဖင့္ 
မေရရာ ေနာင္ေရး အဆုံးကေတာ့ ေရႊရင္ မေအး….. 
လုိလွ်င္ၾကံဆ နည္းလမ္းရမုိ႔ ရလာဘ၀ အေခ် 
သမၼာတရားေတြဖက္ေလက အမ်က္ေျပ ဘ၀ 
လြန္ေအးျမလွ်က္ ဧျမၾကည္သာ လက္ေတြ႔ မဂၤလာမုိ႔ 
လက္ေတြ႔ တရားဖက္ ေအးျမမည္ ဒီတသက္….. 
တဖန္ ဘုရားဖက္ အက်ိဳးဆက္က ကင္းေ၀း အနိဌာ 
ေဘးဘယာႏွင့္ ၾကံဳလာ ဒုကၡ ဘုရား မ၍ 
ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ယုံသူတုိင္း အခြင့္ မဟာမုိ႔ 
ဘုရားဖက္ေတာ့ အသက္ရွည္ ႏွစ္သြယ္ဘ၀အတြက္ ရင္ေအးေစ ။  ။ 
------------------------------------------------ 

အနားမွာအၿမဲရိွတယ္။ ေမာင့္လားဟူမေလး 
 တစ္ေန႕- က်မ ႏိုက္ဂ်ဴတီၿပီးလုိ႕ ေဆးရုံကေန အိမ္ကုိ ျပန္လာတဲ့ တစ္ေန႕မွာ 
ေပါ့။ မိုးေလးေတြက တဖြဲဖြဲ ရြာေနတယ္။ အလုပ္က အျပန္မို႕ ေျခလွမ္းေတြက ေႏွးကန္။ 
အလုပ္ပင္ပန္းခဲ့လုိ႕ စိတ္ဓါတ္ေတြလ ဲေလးလံ လုိ႕ေနပါတယ္။ နိစၥဓူဝ ရုန္းကန္ေနရတဲ့ ဝမ္း 
တစ္ထြာအတြက္ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ လစာနဲ႕ မိသားတစ္စု ပါးစပ္ေပါက္ေတြကို ကုိယ့္  

 
 
 
 
 
 
 
 
ခြန္အားနဲ႕ ဘယ္လုိမွ ျဖည့္လုိ႕ မႏုိင္တဲ့ ဘဝမုိ႕ အားမရိွေတာ့သလုိ ခံစားမိပါတယ္။ အလုပ္ 
ထဲက ျပႆနာ၊ အိမ္သားေတြထဲက ျပႆနာ။ အသင္းေတာ္က ျပႆနာ။ သူငယ္ခ်င္း 
ေတြရဲ႕ ျပႆနာေတြကလ ဲ ေန႕စဥ္ နာရီနဲ႕ အမွ် ၾကားေနရလုိ႕ အၿမဲလုိလုိ စိတ္ထဲ 
မြန္းၾကပ္ေနမိတပါတယ္။  

အာရွမွာ အား အေကာင္းဆုံး က်ားတစ္ေကာင္လုိ႕ ယူဆ သတ္မွတ္ထားတ့ဲ 
စင္ကာပူ ႏိုင္ငံထဲမွာ အလုပ္ လုပ္၊ ေနထုိင္ေနရေပမဲ့ တစ္ေန႕မွာ ၁၂နာရီ တစ္ပါတ္မွာ နာရီ 
ေပါင္း မ်ားစြာ စက္ရုပ္တစ္ရုပ္လုိ ပရုိဂရမ္ သြင္းထားသလုိ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ ဘဝ 
အတြက္ ရင္ထဲမွာ ခပ္နာနာလ ဲ ျဖစ္မိပါတယ္။ မယုံၾကည္သူ တစ္ေယာက္ဆုိရင္ ေဗဒင္ 
လကၡဏာေတြ ေမးမိမွာျဖစ္သလုိ စိတ္ေနာက္ေနသူတစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ရင္ တုိက္ေပၚက 
ခုန္ခ် ႏိုင္ေလာက္တဲ့ စင္ကာပူရယ္ပါ။ ျပႆနာေတြ မ်ားလာခဲ့ရင္ ကုိယ္ေတာ္ ဘယ္ေရာက္ 
ေနသလဲ ။ ဘုရားသခင္ မကယ္ေတာ့ဘူးလားလုိ႕ တစ္ခါတစ္ခါ ေတြးမိ ေမးမိပါရဲ႕။ 

အဲဒီလုိ တစ္ေယာက္တည္း ေတြးေနရင္း အိမ္အျပန္ လမ္းတေလွွ်ာက္  လူျပတ္ 
တဲ့ လမ္းေလးေပၚမွာ က်မနဲ႕ ေရွ႕က သြားေနတဲ့ သားအမိ ႏွစ္ေယာက္ဘဲ ရွိေနတာကုိ 
သတိ ထားမိလုိက္ပါတယ္။ ဖြဲၿပီး ရြာေနတဲ့ မိုးက တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ သည္းၿပီး ရြာလာေတာ့ 
ေဆာင္း ထားတဲ့ ထီးကုိ မိုးမစုိေအာင္ ခပ္နိမ့္နိမ့္ေလး ေဆာင္းလုိက္မိခ်ိန္မွာ ေရွ႕က 
သြားေနတဲ့ သားအမိ ၂ေယာက္ကုိ ပိုလုိ႕ သတိထားမိသြားပါတယ္။ သားအမိ ဆုိတာထက္ 
ေျမး အဖြားဆုိရင္ မမွားႏုိင္ဘူးထင္ပါတယ္။ ကေလးေလးက ၃ႏွစ္အရြယ္ ေျပးတတ္ကာစ 
ကေလးျဖစ္ၿပီး အဖြားက အသက္ ၆ဝေက်ာ္ ဆံပင္ တစ္ေခါင္းလုံး ျဖဴကာစ အရြယ္ပါ။ 
ကေလး ေလးက အဖြားျဖစ္သူ ကုိင္ထားတဲ့ လက္ကုိ အတင္း ဆြဲခၽြတ္ၿပီး မိုးရြာထဲမွာ 
ေလွ်ာက္ေျပး ေနပါတယ္။ အဖြား ျဖစ္သူက ထီးေသးေသးေလးနဲ႕ ေျမးကေလး မိုးမိၿပီး 
အေအး မိမွာစုိးလုိ႕ ပါးစပ္က ဟဲ့ကေလး မေျပးနဲ႕ေလ။ ေၾသာ္ ေခ်ာ္လဲေတာ့မွာဘဲ။ 
ေနအုံးေလ။ လုိ႕ တတြတ္တြတ္ ရြတ္ေနသလုိ ကေလးကုိ မိုးေရ မစုိေအာင္ ထီးလုိက္ မိုးေပး 
ေနပါတယ္။ အပူအပင္ မရိွ။ အေၾကာက္အလန္႕မရိွတဲ့ ကေလးကေတာ့ တဟီးဟီး တဟား 
ဟားနဲ႕ အေျပး မရပ္ခဲ့ေပမဲ့ မိုးေရ တစ္စက္မွ မစုိခဲ့ပါ။ အဖြား ျဖစ္သူက ကေလး မိုး 
မစုိေအာင္ ထီးလုိက္ မိုးေပးေနလုိ႕ပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ အဖြားျဖစ္သူကေတာ့ ဆံပင္ျဖဴျဖဴက စၿပီး။ 
ဂါဝန္ အဆုံး မိုးေရေတြနဲ႕ ရႊဲစုိလုိ႕ ေနခဲ့ပါတယ္။  

က်မ္းစာထဲမွာ - အမိသည္ မိမိ ႏို႕စုိ႕သူငယ္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ႏိုင္သေလာ။ ထုိသုိ႕ 
ေမ့ေလ်ာ့ ႏိုင္ေသာ္လဲ သင့္ကုိ ငါ မေမ့ေလ်ာ့ လုိ႕ ဆိုထားပါတယ္။ က်မတုိ႕ မိုး မစုိဖို႕ 
သခင္က မိုး အစုိခံၿပီး ထီး မိုးေပးခဲ့ပါတယ္။ က်မတုိ႕ မစုိးရိမ္ ဖို႕ သခင္က စိုးရိမ္ 
ေပးခဲ့ပါတယ္။ က်မတုိ႕ အျပစ္က လြတ္ဖို႕ သခင္က အေသခံ ေပးခဲ့ပါ တယ္။ က်မတုိ႕ 
တာဝန္က သခင္ရဲ႕ အရိပ္ေအာက္မွာ ရွိေနဖုိ႕ဘဲ လုိပါတယ္။ သခင္ အၿမဲတမ္း အနားမွာ ရွိ 
ေနတယ္ ဆုိတာကုိ ႏွလုံးသြင္းထားရင္ မိုးစုိမွာကုိ လ ဲမစုိးရိမ္ေတာ့ပါ။  ေမာင့္လားဟူမေလး 

----------------------------------------------------------------------------------- 
စင္ကာပူမွ ပရဒိသုဘုံ   မင္းဟသၤာ(အင္းစိန္) 

ေယရႈကလဲ ငါအမွန္အကန္ဆုိသည္ကား ယေန႕တြင္ သင္သည္ ငါႏွင့္အတူ 
ပရိဒိသုဘုံတြင္ ရွိလိမ့္မည္ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏။ လု ၂၃း၄၃ 

အထက္ပါ က်မ္းခ်က္သည္ ကရာနိ လူသတ္ကုန္းေပၚတြင္ ေသျခင္းေ၀ဒနာကုိ 
လက္ေတြ႕ ခံစားေနရေသာ ေနာင္တရ လူဆုိးႀကီးအား သခင္ေယရႈ ေျပာခဲ့သည့္ စကား 
ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူ က်ေနာ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၇ႏွစ္ခန္႕ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က စင္ကာပူ 
ႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိ အလုပ္ရွာေဖြေနစဥ္ ေသမေလာက္ ႀကီးမားေသာ ဒုကၡေ၀ဒနာမွ 
ကုိယ္ေတာ္ ကယ္တင္ခဲ့သည္ ့ စင္ကာပူမွ ပရဒိသုဘုံ အေၾကာင္းေဝငွပါရေစ။ ၂၀၀၉ 
စက္တင္ဘာလထုတ္ သခင့္စကားစာေစာင္တြင္ က်ေနာ္ ေရးသားသက္ေသခံ ခဲ့ေသာ 
စင္ကာပူမွ ငိုရွိဳက္ခ်ီးမြမ္းသံ တြင္ က်ေနာ္၏ ပညာ၊ ဘဝႏွင့္ရင္းႏွီးၿပီး အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြ 
စဥ္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္က မစခဲ့ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ သက္ေသခံခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခု 
သက္ေသ ခံခ်က္မွာ ယခင္ သက္ေသခံခ်က္၏ တစိတ္တေဒသ ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းျမတ္ 
ေတာ္မူ ေသာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္၏ မစျခင္းမ်ားကုိ သက္ေသထူေနပါသည္။  

က်ေနာ္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ဆက္သြယ္ေရး အရာရိွအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္း 
ေဆာင္ ေနရာမွ ႏို္ငံျခား သေဘၤာလုိင္းတြင္ ေရဒီယုိ ဆက္သြယ္ေရး အရာရိွ အျဖစ္ လုပ္ကုိ္င္ 
လုိသျဖင့္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕သုိ႕ ထြက္ခြာလာရင္း အဆင္သိပ္ မေျပသျဖင့္ (သခင့္စကား 

မင္းေအာင္သက္လြင္ ေရးသားစီစဥ္ထုတ္ေဝသည့္ တတိယေျမာက္ မီနီမဂၢဇင္း   ̏  အေစခံလမ္းမွ -  ̋  ထြက္ၿပီ။ 
ျမန္မာျပည္က်မ္းစာအသင္း(ရန္ကုန္) ။ Judson Baptist Church (S’pore)၊ စေကာကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္(S’pore) စာအုပ္ဆုိင္မ်ားတြင္ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ 

trSwfpOf  ( 123)  Edk0ifbmv  2011ckESpf "r ®'ge  ( vpOf yxr we*FaEGae Ywdkif; tcrJh jzef Ycsdonf  ) 
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အမွတ္ ၁၂၂ ယခင္လ တြင္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ သက္စမ္းေရ စာမူျဖင့္ အေသးစိတ္ သက္ေသ 
ခံခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္) အခြင့္အလမ္း မ်ားသည့္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသုိ႕ ထြက္ခြာ လာခဲ့ရာ ယခင္က 
အလုပ္ အတူတူလုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ ေနေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ 
ေနအိမ္တြင္ ေခတၱ ခိုနားေနထုိင္ရန္ ဆက္သြယ္ အကူအညီ ေတာင္းမိပါသည္။  

သူငယ္ခ်င္းထံမွ မီးစိမ္းျပေသာ အခါ ဝမ္းသာအားရျဖင့္ က်ေနာ္ ဗန္ေကာက္မွ 
စင္ကာပူသုိ႕ ေလယာဥ္ျဖင့္ ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ သူငယ္ခ်င္းအိမ္တြင္ တညအိပ္တည္းခုိၿပီး 
စိတ္လက္ ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ အလုပ္ရွာမည္ဟု စိတ္ကူးလွလွျဖင့္ အိပ္စက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ေန႕ 
မနက္အေရာက္တြင္ က်ေနာ္၏ စိတ္ကူးမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ သြားရပါသည္္။ အေၾကာင္းမွာ 
အိမ္ရွင္ အိၿႏၵိယ အမ်ိဳးသမီးမွ စိတ္ေျပာင္းကာ က်ေနာ့္အား တစ္ညသာ လက္ခံမည္ဟု 
ဆုိလာသျဖင့္ အိမ္ေျပာင္းရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သူငယ္ခ်င္း မွာ က်ေနာ့္အား လက္ 
မခံလွ်င္ သူလဲ အိမ္ေျပာင္းေနမည္ဟု အိမ္ရွင္အား အက်ပ္ကုိင္ သတိေပး ခဲ့ေသာ္လည္း 
က်ေနာ့္ေၾကာင့္ စင္ကာပူတြင္ ေအးေအးလူလူ အလုပ္လုပ္ ေနထုိင္ေသာ သူငယ္ခ်င္း ဒုကၡ 
ေရာက္မည္စိုးကာ က်ေနာ္ တစ္ေယာက္တည္း အိမ္ေျပာင္း ရပါသည္။ ေနာက္ သူငယ္ခ်င္း 
တစ္ဦး ထံ ဆယ္သြယ္ၾကည့္ရာ သူငယ္ခ်င္းက စင္ကာပူတြင္ အလုပ္ လာရွာသူမ်ား 
အမ်ားစု ေနထုိင္ေသာ ျမန္မာ အန္တီႀကီးတစ္ဦး၏ အိမ္တြင္ ေနထုိင္ ရန္ လွမ္းေခၚသျဖင့္ 
က်ေနာ္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါသည္။ ထုိအိမ္ရွင္ အန္တီၾကီးသည္ မိခင္ ေမတၱာ အျပည့္ျဖင့္ အခ 
ေၾကးေငြ မယူဘ ဲ ျမန္မာျပည္မွ စင္ကာပူသုိ႕ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင့္ လာေရာက္ အလုပ္ 
ရွာသူမ်ားကုိ လက္ခံေကၽြးေမြးခဲ့ပါသည္။ ဧည့္သည္မ်ားကလဲ မိမိတုိ႕ ထဲမွ သင့္ေတာ္သူ 
တစ္ဦးကုိ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ခန္႕ကာ ထမင္းဟင္း ခ်က္ျပဳတ္ အိမ္ သန္႕ရွင္း ေရး။ 
အဝတ္ေလွ်ာ္ ကိစၥမ်ားတြင္ အလွည့္က် တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေစကာ အခ်ိန္ ကုိက္ 
ထမင္းစုေပါင္းစားေသာ စံနစ္ျဖင့္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အန္တီႀကီးႏွင့္ ေခါင္ေးဆာင္ တုိ႕၏ 
စီမံမႈ ေအာက္တြင္ ေနထုိင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ စူပ ါတန္းဝင္ ေနပါသည္။  

မၾကာမီ စင္ကာပူတြင္ အီးပီျဖင့္ ေနထုိင္သူ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးက မိမိအိမ္တြင္ 
လာေရာက္ ေနထိုင္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈေၾကာင့္ စင္ကာပူ သူေဌး မေနေသာ သူငယ္ခ်င္း 
တစ္ေယာက္တည္းေနေသာ တုိက္ခန္းတြင္ က်ေနာ္သြားေရာက္ ေနထိုင္ရာ အလြန္တရာ 
ေကာင္းမြန္ လြတ္လပ္ေနပါေတာ့သည္။ တစ္အိမ္လုံးတြင္ က်ေနာ္တုိ႕ ၂ေယာက္တည္းသာ 
ရွိပါသည္။ ဆုိင္ထမင္း စားရသျဖင့္ ပို၍ပင္ သက္သာေနပါေတာ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ ၃ရက္ 
အၾကာတြင္ ကံဆုိးမ သြားေလရာ မိုးလုိက္၍ရြာ ဆုိသလုိ အိမ္ရွင္သူေဌးမွ မိမိတုိ႕ 
တုိက္ခန္းကုိ မငွားလုိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာလာသျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႕ အိမ္ေျပာင္းၾကရ ျပန္ပါ 
သည္။ က်ေနာ္ စင္ကာပူ ေရာက္စဥ္ ၁၀ရက္အတြင္း အိမ္ ၃အိမ္ ေျပာင္းခဲ့ရသျဖင့္ စိတ္ဓါတ္ 
အဝိစိတြင္းသုိ႕ က်သြားခဲ့ပါသည္။ အလုပ္ရရိွေရးထက္ စင္ကာပူတြင္ ေခတၱ ေနထုိင္ 
ႏိုင္ေရးက ပ္ိုအေရးႀကီးပါသည္။ မ်က္ရည္လည္ရႊဲျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံ အသနားခံ ဆုေတာင္း 
ရင္း စင္ကာပူတြင္ ေရာက္ႏွင့္ေနေသာ စတီရီယုိ အဆုိေတာ္ မြန္အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးထံ 
သတိရ၍ အကူအညီ ေတာင္းခဲ့ရာ သူမက လုိလုိလားလားျဖင့္ အကူအညီေပးမည္ ဆိုကာ 
စင္ကာပူတြင္ရွိႏွင့္ေနေသာ ျမန္မာမိတ္သဟာယ အဖြဲ႕မွ သင္းအုပ္ဆရာႏွင့္ အသင္း လူႀကီး 
မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးခဲ့ပါသည္။ သူတုိ႕ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ကူညီ 
ေနေသာ ခရစ္ယာန္မိသားစုေနအိမ္တြင္ ေနထုိင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိအိမ္တြင္ 
ေနသူမ်ားမွာ အင္းစိန္ ေတာင္သူကုန္းမွ ကရင္ အမ်ိဳးသား ခရစ္ယာန္ ယုံၾကည္သူုမ်ားျဖစ္ၿပီး 
အသင္းေတာ္ႏွင့္ အလုပ္အဆင္ေျပသူ အသင္းလူႀကီးမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား လစဥ္ 
ေထာက္ပ့ံေသာ စရိတ္ျဖင့္ က်ေနာ္ကဲ့သုိ႕ အလုပ္လာရွာသူမ်ား စုေပါင္း ေနထုိင္ 
စားေသာက္ေသာ အိမ္ေလးျဖစ္ပါသည္။ ထုိစဥ္က က်ေနာ္ အသက္ ၅၀ ရွိသျဖင့္ အသက္ 
အရြယ္ကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ အားလုံးက ဖထီး ဖထီး ဟု ေခၚကာ က်ေနာ့္အား ဦးစား 
ေပးကာ စားစရာမ်ား ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ခ်ေကၽြးသလုိ အိပ္စရာ ေနရာကုတင္မ်ား ဖယ္ေပးၿပီး 
သူတုိ႕ ကုိယ္တိုင္ ၾကမ္းျပင္ေပၚ ဆင္းအိပ္ခဲ့ေသာ ေစတနာမ်ားကုိ ျမင္ရေသာအခါ ထုိသုိ႕ 
လူ အမ်ားႏွင့္ မေနခဲ့ဖူေသာ က်ေနာ္သည္ ပရိဒိသုဘုံ ေရာက္ေနသည့္အလား မ်က္ရည္ 
ေတာက္ေတာက္က် ဝမ္းသာ ပီတိ ဂြမ္းဆီထိ ခဲ့ရပါသည္။ ထုိသုိ႕ တစ္ေယာက္ ႏွင့္ 
တစ္ေယာက္ ကူညီမစ ဦးစားေပးေသာ သူတုိ႕၏ စိတ္ထားသည္ အကယ္စင္စစ္ ဘုရား သ 
ခင္ ထံမွ လာေသာ ေမတၱာမ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ရာ က်ေနာ္သည္ အရွင္လတ္လတ္ ေကာင္း 
ကင္ ပရဒိသုဘုံ ေရာက္ေနသည့္အလား ခံစားမိပါသည္။ ယခုလုိ ႏွစ္ေပါင္း ဆယ္ႏွစ္ မက 
ၾကာ ခဲ့ၿပီးမွ ျပန္ေတြးေတာ ေရတြက္ခဲ့ေသာ ကုုိယ္ေတာ္ရွင္၏ ေက်းဇူး ေတာ္မ်ားထဲတြင္ 
ေမတၱာ ျပခဲ့ေသာ ထုိအသင္းေတာ္ (ယခု ေဂ်ဘီစီအက္စ္ အသင္းေတာ္) သင္းအုပ္ႏွင့္ 
စေကာ ကရင္အသင္းေတာ္ စင္ကာပူမွ သင္းအုပ္မ်ား သင္းေထာက္ လူႀကီး လူငယ္ 
ေခါင္းေဆာင္ မ်ား အားလုံးကို အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိ ပါသည္။ ေကာ ၃း၂၃ လူ၏ 
အမွဳကုိသာ ေဆာင္ရြက္သကဲ့သုိ႕ မဟုတ္။ သခင္ဘုရား၏ အမႈေတာ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ 
သကဲ့သုိ႕ ျပဳေလသမွ်တုိ႕၌ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ျပဳၾကေလာ့။  

ထုိသူမ်ားသည္ က်ေနာ့္အား ေစတနာျဖင့္ ေနစရာကုိ ကူညီရံုသာမက အလုပ္ 
ရရန္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ ဝိညာဥ္ေရးရာ အစာ အာဟာရ တရား 

ေရေအး မ်ားကုိလဲ တုိက္ေကၽြး ေဝငွခဲ့ၾကပါသည္။ နိဂံုးခ်ဳပ္ေရးသားရပါလွ်င္ ထုိ ပရိဒိသုဘုံ 
စင္ကာပူ အိမ္ေလးမွာပင္ က်ေနာ္သည္ အလြန္ ႀကီးျမတ္ေလးလံေသာ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ 
ေလေၾကာင္း တြင္ အလုပ္ရခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ့ေလေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ တစ္ခုမွ 
က်ေနာ့္အား ျမန္မာျပည္ တာဝန္ခံ မန္ေနဂ်ာ ရာထူးျဖင့္ စင္ကာပူ လစာအတုိင္း စင္ကာပူ 
ရံုးခန္း အတုိင္း စင္ကာပူ ဖက္စ္စလတီ အျပည့္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေနထိုင္ကာ အလုပ္ 
လုပ္ရန္ ေနရာခ် ရာထူးေပး အလုပ္ ခန္႕အပ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ မိမိခ်စ္ေသာ အမိ 
ျမန္မာျပည္တြင္ ေနထိုင္ရကာ ေဆြမ်ိဳးမိဘမ်ားႏွင့္ အတူတူေနရင္း စင္ကာပူလစာ အျပည့္ 
ရရိွေစခဲ့ေသာ အလုပ္ရရိွခဲ့ရန္ ျပင္ဆင္ေပးေသာ အဘဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ 
ခ်ီးမြမ္း ေရတြက္ရင္း စင္ကာပူမွ ပရဒိသုဘုံအေၾကာင္း သက္ေသခံ ေရးသား ေ၀ငွ 
လုိက္ပါသည္။ ။ မင္းဟသၤာ (အင္းစိန္) 

-------------------------------------------------------- 
ပညာ   ႏုိကုိဂ်ဴး 

သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ ၂မ်ိဳး ၂စား ရွိတဲ့အေၾကာင္း 
ေရးထား တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ပညာ၂မ်ိဳး။ ေတာင္ ၂မ်ိဳး။ ေရ ၂မ်ိဳးေျဖာ္င့မတ္ျခင္း၂မ်ိဳး။ 
တုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ မသိတဲ့ အျခား အေၾကာင္းအရာ ၂မ်ိဳးေတြလဲ ရွိအုံးမွာပါ။ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ နက္နဲေသာ အရာေတြကုိ သိဖို႕ ပညာ လုိတယ္ဆုိတာ လြန္ခဲ့ေသာ 
လမ်ားက ခ်ီးမြမ္းပါဆုိတဲ့ ေဆာင္းပါးမွာ ေဝငွခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာ ၂မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ 
သက္ရွိ ပညာနဲ႕ သက္မဲ့ ပညာဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရိွတဲ့ သူက အေျပာအဆုိ ေကာင္းၾက 
ပါတယ္။ ငါ ဆရာဝန္။ ငါ အင္ဂ်င္နီယာ ဆုိတဲ့မာန္ေတြရိွပါတယ္။ က်မ္းစာကုိ နည္းမလည္ခဲ့ 
တုံးက သူတုိ႕လုိ ပညာေတြ မတတ္ေတာ့ က်ေနာ္ သိမ္ငယ္သလုိ ခံစားမိပါတယ္။ က်မ္းစာ 
သိလာခ်ိန္မွာ သူတုိ႕ သိထားတဲ့ ပညာဟာ သက္မဲ့ပညာ ဆုိတာ နားလည္ သေဘာေပါက္ 
မိပါတယ္။ ေလာကီပညာဆုိတာ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ျပဳစုဖို႕ဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကီပညာဟာ 
စိတ္နဲ႕ ဆုိင္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ပညာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ေဆးပညာ။ စက္မႈပညာ။ 
ကြန္ပ်ဴတာ ပညာ စတဲ့ ပညာေတြ အမ်ားႀကီးပါဘဲ။ အဲဒီ ပညာေတြက ႀကိဳးစားရင္ 
ႀကိဳးစားသလုိ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသရင္ အဲဒီပာာေတြဟာ မိတ္ေဆြရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ထဲမွာ 
အတူတူ လုိက္ေသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဝိညာဥ္သာလွ်င္ ေကာင္းကင္ဘုံေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ရွိပညာ ရဖုိ႕ 
ဘုရား သခင္ရဲ႕ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ က်မ္းစာကုိ ေသေရးရွင္ေရးနဲ႕အမွ် ဦးစားေပး 
ဖတ္ဖို႕ လုိအပ္ပါတယ္။  
ေယာဘ ၄း၂၁ သူတုိ႕၏ ဂုဏ္အေသေရ ကြယ္ေပ်ာက္၍ သူတုိ႕သည္ ပညာ မရိွဘ ဲ
ေသသြား တတ္ၾက၏။  
ေယာဘ ၂၂း၂ လူသည္ မိမိပညာအားျဖင့္ မိမိအက်ိဳးကုိ ျပဳစုသကဲ့သုိ႕ ဘုရားသခင္၌ 
ေက်းဇူး ျပဳႏု္ိင္သေလာ။ 
ေယာဘ ၁၂း၂၀ ႏႈတ္သတိၱရွိေသာ သူတုိ႕ကုိ စကား အ ေစ၍ အသက္ႀကီးေသာ သူတုိ႕မွ 
ပညာ ကုိ ႏႈတ္ေတာ္မူ၏။ 
ေယာဘ ၂၈း၂၃ ဘုရားသခင္သာလွ်င္ ပညာလမ္းကုိ နားလည္ ေတာ္မူ၏ 

အဲဒါနဲ႕ ပါတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဘက္ အစ္ကုိ တစ္ေယာက္ကုိ က်ေနာ္ 
ေမးဖူးပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ ပညာက ဘယ္မွာ ရွိသလဲလုိ႕။ သူက မေျပာဘ ဲျပံဳးၿပီး ၾကည့္ေနပါ 
တယ္။ သူေျဖမဲ့ အေျဖကုိ္ က်ေနာ္သိပါတယ္။ ပညာဆုိတာ ဦးေႏွက္ထဲမွာဘဲ ရွိတာေပါ့။ 
အဲဒီ ဦးေႏွာက္က သိတဲ့ ပညာနဲ႕ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ေဝဖန္သုံးသပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကပါ 
တယ္။ ယုံၾကည္သူေတြရဲ႕ ပညာက ဦးေႏွာက္ထဲမွာ မဟုတ္၊ ႏွလုံးသားထဲမွာ သုိထားတဲ့ 
သက္ရွိပညာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုတံၱ ၁၄း၃၃ ဥာဏ္ရွိေသာ သူ၏ႏွလုံး၌ ပညာက်ိန္းဝပ္တတ္၏။ 
ဒါ့ေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႕ ယုံၾကည္သူေတြ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညဥ္ေတာ္ကုိ ရရိွၿပီး ဝိညာဥ္ 
ေတာ္က ေပးေသာ ပညာကုိ ရတဲ့ အရာ က အျမင့္ဆုံး ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ၁ေကာ ၁၂း၈ မွာ 
ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။  
ေဟရွာယ ၁၁း၂ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဥာဏ္ပညာကုိ ေပးေသာ 
ဝိညာဥ္ ႀကံစည္တတ္စြမ္းႏုိင္ေသာ သတိၱကုိ ေပးေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္  --- ထုိသူ အေပၚ 
မွာ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။  
၁ေကာ ၁း၂၅ ဘုရားသခင္၏ မိုက္မဲျခင္းအရာသည္ လူတုိ႕၏ ပညာထက္ သာ၍ ပညာရိွ၏။  
ပညာသတိရွိေသာ သူ၏ ပညာကား ကုိယ္သြားရမည့္လမ္းကုိ သိျခင္းတည္း။ ပညာသတိ 
ရွိေသာ သူမူကား မိမိသြားရာလမ္းကုိ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈတတ္၏။ ပညာရိွေသာ သူသည္ 
ေၾကာက္ ၍ ဒုစရုိက္ကုိ ေရွာင္တတ္၏။ သုတံၱ ၁၄း၈။  

ေယရႈက ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလ ဲ ျဖစ္၏။ အသက္လ ဲ ျဖစ္၏ 
လုိ႕ ဆုိထားပါတယ္။ သမၼာတရားဟာ က်ေနာ္တုိ႕ရဲ႕ လမ္းခရီး အသက္ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါ့ေၾကာင့္ က်မ္းစာဖတ္ျခင္းဆုိတာ မိမိသြားရမဲ့ လမ္းကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ပညာရိွ ဆုိတာ အမွန္တရားကုိ ရွာတယ္။ ပညာ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ဆုိတာ အမွန္တရား 
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ဘယ္ေလာက္ သိထားသလဲ ဆိုတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ အမွန္တရားကုိ သိဖို႕ 
ခရစ္ေတာ္နဲ႕ အတူ လုိက္ေလွ်ာက္ပါ။  ။ ႏုိကုိဂ်ဴး 

---------------------------------------------------------- 
သက္ေသခံခ်က္   F-Penny(mizo) 

ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ 
သက္သက္ေၾကာင့္ က်မ စင္ကာပူကုိ ေရာက္ေနတာ ၂ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီ၂ႏွစ္ အတြင္းမွာ 
ဘုရားသခင္သာ မပါရိွခဲ့ရင္ ဒီ၂ႏွစ္ဆုိတဲ့ နာရီေပါင္း မ်ားစြာ၊ မိနစ္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ က်မ ရဲ႕႕ 
ဥာဏ္အား ခြန္အားန႕ဲ ဘယ္လုိမွ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေန႕ရက္ေပါင္းမ်ားစြာကို 
ေက်ာ္လြန္ ျဖတ္သန္းခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ မစခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ 
ေန႕စဥ္ ျဖတ္သန္းရတဲ့ ဘဝထဲမွာ စာတန္ မာရ္နတ္ရဲ႕ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းေတြထဲက 
ဘုရားသခင္ ကယ္မခဲ့ပါတယ္။ ဝမ္းနည္းမႈအစား ေပ်ာ္ရႊင္မႈ။ သိမ္ငယ္မွဳအစား ရဲရင့္မွဳ။ 
တပ္မက္မွဳအစား ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မွဳ။ ၾကမ္းတမ္းျခင္းအစား ေပ်ာ္ရႊင္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာမဳွ 
ေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္။  

လုပ္သက္၂ႏွစ္ ျပည့္သြားၿပီးခ်ိန္မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြက တစ္ခ်ိဳ႕ သက္တမ္း 
ဆက္ တုိးၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့လဲ မိဘရင္ခြင္ျပန္ ခိုဝင္သြားၾကပါတယ္။ က်မ ကုိလဲ 
သူငယ္ခ်င္းေတြက ဘာလုပ္မလဲလုိ႕ ေမးၾကတဲ့အခါ။ က်မ က အရာအားလုံးဘုရားလက္ထဲ 
အပ္ထားပါတယ္။ ဘုရားအလုိေတာ္အတုိင္းပါဘဲ။ အခ်ိ္န္က်ရင္ ဘုရား ျပင္ဆင္ေပးလိမ့္မယ္ 
လုိ႕ ျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္။ အရာအားလုံးကုိ ဘုရားလက္ထဲ အပ္ႏွံလုိက္တဲ့အခါမွာ က်မ ရင္ထဲ 
လန္းဆန္း ေပါ့ပါးသြားပါတယ္။ က်မရဲ႕ မတည္ၿငိမ္တဲ့ စိတ္ေတြလဲ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားခဲ့ပါတယ္။ 
တစ္ေန႕မွာ အိမ္ရွင္က နင့္ကုိ အိမ္ျပန္ဖို႕ ခြင့္တစ္လ ေပးမယ္။ နင့္ ပါတ္စ္ပို႕ သက္တမ္း 
တုိးဖုိ႕လဲ ရွိတယ္ မဟုတ္လားလုိ႕ ေျပာလာပါတယ္။ က်မ အခြန္ေဆာင္ဖို႕ ေငြမရိွတဲ့ 
အေၾကာင္း ေျပာျပေတာ့ အိမ္ရွင္က က်မ ရမဲ့ လစာ ကုိ ႀကိဳတင္ ထုတ္ေပးပါတယ္။  

က်မ ပူပန္ေနတဲ့ ကိစၥေတြကုိ ဘုရားသခင္က ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီး လမ္းဖြင့္ 
ေပးထားခဲ့ပါတယ္။ က်မ ေရွ႕ဆက္ရမဲ့ ခရီၤးကုိ ဘုရားသခင္က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး လမ္းဖြင့္ 
ေပးခဲ့ ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတ့ က်မ ရြာျပန္ၿပီး မိသားစုေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုဖို႕အေရး ေတြး 
ရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ေနမိ္ပါတယ္။  
ဆာလံ ၁၁၈း၈-၉ ထာဝရ ဘုရား၌ ခိုလွံဳျခင္းသည္ လူကုိ ကုိးစားျခင္းထက္ သာ၍ 
ေကာင္း၏။ ။ ။ F-Penny (mizo) 

-------------------------------------------------------------------------------- 
ဖန္ဆင္းရွင္နဲ႕ မိတ္ေဆြ ဘယ္လုိေတာ္စပ္သလဲ  မာရာနသာနီနီခုိင္ 

အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးကုိ 
ဖန္ဆင္း ေတာ္မူ၏။ က ၁း၁။ 
အစအဦး၌ ႏွဳတ္ကပါတ္ေတာ္ ရွိ၏။ ႏွဳတ္ကပါတ္ေတာ္သည္ 
ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ရွိ၏။ ႏွဳတ္ကပါတ္ေတာ္သည္လဲ 
ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ေယာ၁း၁း 

ယေန႕ယုံၾကည္သူမ်ားကုိ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏွဳတ္ 
ကပါတ္ ေတာ္အားျဖင့္ စကားေျပာ ေနျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ေန႕စဥ္ က်မ္းစာ မဖတ္ပါက ဘုရား 
သခင္၏ စကားေတာ္သံကုိ ၾကားႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ လူသား အားလုံးရဲ႕ အေဖဟာ ဘုရား 
သခင္ဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လု ၃း၂၃-၃၇။ ဘုရားသခင္ဟာ လူကုိဖန္ဆင္းထားရျခင္းဟာ သူနဲ႕ 
မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕ဖို႕ဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဒံရဲ႕ ဘုရားစကား နားမေထာင္မႈေၾကာင့္ ဘုရားနဲ႕ 
လူ အဆက္ျပတ္ သြားခဲ့ ရပါတယ္။ လူကုိ ဘုရားသခင္က မိမိ၌ တစ္ပါးတည္းေသာ 
သားေတာ္ကုိ စြန္႕ေတာ္မူသည့္ တုိင္ေအာင္ ခ်စ္ေတာ္မူပါတယ္။ ေယာ ၃း၁၆။  
ဘုရားသားေတာ္ သခင္ေယရႈ လက္ဝါးကပ္တုိင္ေပၚတြင္ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ 
ယုံၾကည္သူမ်ားဟာ ဘုရားသား သမီး ျပန္ျဖစ္ခြင့္ရၿပီး ဘုရားနဲ႕ လူ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕ခြင့္ 
ရခဲ့ပါတယ္။ အေဖျဖစ္တဲ့ ဘုရားသခင္က ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဆုံးမ ပဲ့ျပင္ 
သမွ်ေသာ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ၾက၏ လုိ႕ဆုိထားပါတယ္။ ေရာ ၈း၁၄။ 
က်မတုိ႕ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သားသမီး ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ဘုရားက ေန႕တုိင္း ဆုံးမ 
သြန္သင္ ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထာဝရဘုရားသည္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ သူကုိ ဆုံးမ သြန္သင္ 
တတ္၏ သုတံၱ ၃း၁၂။ 
ေဟရွာယ ၅၄း၅ သင့္ကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ သူသည္ သင္၏ လင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ 
နာမေတာ္မူကား ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရ ဘုရားတည္း။ 
ေဟရွာယ ၅၄း၇-၈ သင့္ကုိ ခနသာ ငါစြန္႕သည္ ျဖစ္၍ မ်ားစြာေသာ ဂရုဏာႏွင့္ တဖန္ 
သိမ္းဆည္း ဦးမည္။ ျပင္းစြာေသာ အမ်က္ထြက္၍ ခနမွ် ငါမ်က္ႏွာ လႊဲေသာ္လည္း ထာဝရ 
ေမတၱာႏွင့္ သင့္ကုိ ကယ္မ သနားအုံးမည္ဟု ---ထာဝရ ဘုရား မိန္႕ေတာ္မူ၏။ 
ကုိယ့္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ ဆုေတာင္းခ်က္ေတြကုိ ေတာင္းတဲ့အခါမွာ ခ်က္ျခင္း ရတာေတြလဲ 
ရွိတယ္။ ေနာက္မွ ခနၾကာၿပီးမွ ရတာေတြလဲ ရွိတယ္။ လုံးဝ မရတာေတြလဲ ရွိပါတယ္။ 
ကုိယ့္နဲ႕ မသင့္လုိ႕၊ မေတာ္လုိ႕၊ အခ်ိန္ မတန္ေသးလုိ႕ မရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ မရ 

ရျခင္းဟာလဲ သင္ေကာင္းဖုိ႕ အတြက္ဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေရးျပ ရရင္ ေခ်ာင္းဆုိး ေနတဲ့ 
ကေလးကုိ ဘယ္အေဖ ကမွ သၾကားလုံး မေကၽြးပါဘူး။ ေခ်ာင္းဆုိးေပ်ာက္ေဆး ခါခါးဘ ဲ
တုိက္မွာပါ။ တစ္ခါတစ္ေလ က်မတုိ႕ လုိခ်င္တဲ့ ေကာင္းေသာအရာ မရဘဲ ဆုိးေသာ အရာ 
ရတတ္ျခင္းဟာလဲ ဘုရားက က်မတုိ႕ ေကာင္းဖုိ႕ ေဆးကုေပးေနတာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ 
နားလည္ထားပါ။ 
ေဟာေရွ ၂း၁၆ ထာဝရဘုရား မိန္႕ေတာ္မူသည္ကား ထုိကာလ၌ သင္သည္ ငါ့ကုိ သခင္ 
ဟူ၍ မေခၚရ။ ခင္ပြန္းဟူ၍ ေခၚရမည္။  
ယုံၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ မိတ္သဟယာယ ဖြဲ႕မႈကုိ က်မ္းစာ၌ ဘုရားသခင္ 
ထမ္းပုိး တင္ေသာ အရာကုိ လူ မခြဲမခြာေစႏွင့္ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏။ မ ၁၉း၆။  
ဘုရားသခင္ကုိ ခင္ပြန္းသည္အျဖစ္ ရင္းႏီွး အားကုိရသလုိ သားအဖ ေတာ္စပ္ကာ အဘ 
အျဖစ္ ခုိလံႈ၍ ရျပန္ပါတယ္။ သားဆုိေသာ အရုိက္အရာကုိလ ဲေပးထားပါတယ္။  
ခ်စ္ေသာ ယုံၾကည္သူမ်ားကုိ ခင္ပြန္းကဲ့သုိ႕ ေန႕စဥ္ ဘုရားရဲ႕မ်က္ႏွာကု္ိ ေစ့ေစ့ၾကည့္ၿပီး 
အုပ္စိုးမႈကုိ ဝန္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ ရင္းႏီွးကၽြမ္းဝင္မႈကုိ အလုိရွိပါတယ္။ သား ဆုိတာ နာခံ 
ရပါတယ္။ အေဖ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ႀကိဳးစားေနျပ နာခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖန္ဆင္းရွင္ 
ဘုရားနဲ႕ မိမိရဲ႕ေတာ္စပ္မႈကုိ သိၿပီး နာခံလုိက္ ေလွ်ာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။      မာရာနသာ နီနီခုိင္ 

----------------------------------------------------------------------- 
သက္ေသခံခ်က္  ေနာ္လြဲေဖာ 

က်မဟာ ဘဝအတြက္ ရုန္းကန္ လႈပ္ရွားႏုိင္ဖို႕ ႀကိဳးစားရင္း ဘြဲ႕လက္မွတ္ တစ္ခု 
ျမန္မာျပည္ မွာ ရခဲ့ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းတက္ၿပီးခ်ိန္မွာ မိသားစုကုိ လုပ္ေကၽြး 
ျပဳစုႏိုင္ဖို႕ ႏိုင္ငံျခားလုိ႕ လူေျပာမ်ားေနတဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံကုိ ထြက္လာဖုိ႕ က်မ ျပင္ဆင္ ေနခဲ့ 
ပါတယ္။ အဆင္ေျပခ်င္ေတာ့ ပြဲစားနဲ႕ ဆက္သြယ္မိၿပီး စင္ကာပူကုိ လာခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ လုပ္ရတဲ့ အလုပ္က စင္ကာပူ သူေဌးပုိင္ လူအုိရံုတစ္ခုမွာ အေထြေထြ လုပ္သား 
ရာထူး ပါဘဲ။ လူအုိရံုဆုိေတာ့ လူနာ အဖုိးအဖြားေတြကုိ ျပဳစု ေဆးတုိက္ ေဆးထုိး ေပးရတဲ့ 
အလုပ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ က်မ ရထားတဲ့ ဘြဲ႕က အဂၤလိပ္စာ ေမဂ်ာ ျဖစ္ၿပီး က်မ သင္ထားတာက 
ကြန္ပ်ဴတာ ပညာဆုိေတာ့ ခုတ္ရာ တျခား၊ ရွရာတျခား အဲဒီ လူအုိရံုမွာ က်မ ဘာမွ 
မယ္မယ္ ရရ မလုပ္တတ္ခဲ့၊ လက္စြမ္းျပခြင့္ မရခဲ့ရွာပါဘူး။ ေဆးအေၾကာင္း နားမလည္ 
သလုိ။ သူနာ ျပဳစုဖို႕ မျပင္ဆင္ထားခဲ့တဲ့အတြက္ လူအုိရံုက အလုပ္ၾကမ္းေတြဘဲ လုပ္ခဲ့ 
ရပါတယ္။ အဖုိးႀကီး အဖြားႀကီးေတြကုိ ေရခ်ိဳး။ အေဆာင္သန္႕ရွင္းေရး။ အဝတ္ေလွ်ာ္ စတဲ့ 
အလုပ္ ေတြလုပ္ရင္း နဖူးက ေခၽြး ေျမခ မတတ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ရသလုိ စည္းကမ္းႀကီးလွတဲ့ 
သူေဌးနဲ႕ လုံၿခံဳေရး စနစ္ေတြေၾကာင့္ အျပင္ကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထြက္ခြင့္ မရသလုိ။ 
က်မကုိ လာေတြ႕တဲ့ မိတ္ေဆြေတြကိုလ ဲေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္စြာ ဧည့္ 
မခံရဘဲ။ လူအုိရံုေရွ႕ လုံၿခံဳေရး ဂိတ္နားမွာ မတ္တပ္ရပ္ စကားေျပာကာ ၆နာရီ ေဒါင္ကနဲ 
အထုိးမွာ ဧည့္ခ်ိန္ပိတ္ၿပီး လမ္းခြဲရပါတယ္။ က်မတုိ႕ ဝန္ထမ္းေတြ ကုိယ္တုိင္လဲ 
အျပင္ထြက္ခြင့္ မရသလုိ ႏိုငံျခားသား က်မတုိ လူအုိရံု ဝန္ထမ္းေတြကုိ လာေတြ႕တဲ့ 
ဧည့္သည္ မိတ္ေဆြေတြကုိလဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြ႕ခြင့္မရေတာ့  ဘဝဟာ ေထာင္က် 
ေနသလုိ ပါဘဲ။ တစ္လ တစ္ခါ အျပင္ထြက္ခြင့္ ရတဲ့ေန႕ေလးေတြမွာ အတူတူ နားခြင့္ရတ့ဲ 
လုပ္ေဖာ္ ေဆာင္ဘက္ ဖိလစ္ပိုင္သူ (သုိ႕) သီရိလကၤာႏုိင္ငံသူ (သုိ႕) ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ေတြကုိ 
မိတ္ဖြဲ႕လုိ႕ မသြားတတ္ မလာတတ္တဲ့ ဘဝမုိ႕ အျပင္သြားေဖာ္ရွာရျပန္ပါတယ္။ နားခြင့္ရတဲ့ 
ရက္က တနဂၤေႏြေန႕ မဟုတ္ရင္ ကုိယ္နဲ႕ သိတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ ေတြ႕ခြင့္ မရျပန္ပါဘူး။ 
ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ ဆုိေတာ့ တျခားသူငယ္ခ်င္းေတြက အလုပ္ရံု စက္ရံု ရံုးေတြမွာ လုပ္တ့ဲ 
သူေတြမုိ႕ တနဂၤေႏြေန႕ေတြဘဲ အားတတ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႕ေတြ အားရက္မွာ ကုိယ္ 
မအား။ ကုိယ္အားရက္မွာ သူတုိ႕မအားနဲ႕ စင္ကာပူဆုိတဲ့ ကၽြန္းေလးမွာ တစ္ေယာက္နဲ႕ 
တစ္ေယာက္ ေတြ႕ဖို႕ခက္ ဆုံဖို႕ခက္ရင္း မိတ္ေဆြေတြနဲ႕ ဆုံခြင့္မရ ဘုရားေက်ာင္းလဲ 
တက္ခြင့္ မရ ပြဲေတာ္ဆုိတာ စားဖုိ႕ ေဝးလာေဝး ေနခဲ့ရတာေပါ့။ 

မ်က္ရည္က် ဆုေတာင္းရင္း သာ၍ေကာင္းေသာ အလုပ္ထက္ ကုိယ္တတ္တဲ့ 
ပညာနဲ႕ သင့္ေတာ္တဲ့ အလုပ္ရဖုိ႕ ဘုရားျပင္ဆင္ေပးမဲ့ေန႕ကုိ ေစာင့္ေနခဲ့မိပါတယ္။ 
လုပ္သက္ သက္တမ္း ၄ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္ကုိ ျပန္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သစ္ ရွာေနခ်ိန္မွာ 
မေမွ်ာ္ လင့္ဘဲ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးလုိ႕ ကုိယ္တတ္ထားတဲ့ ပညာနဲ႕ သင့္ေတာ္တဲ့ အ 
လုပ္ကို S-pass နဲ႕ လုပ္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ ရံုးလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ 
ကုိင္ဖို႕ ျပင္ဆင္လမ္းဖြင့္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့တဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း ပါ 
တယ္။ ဘုရားသခင္သည္ အခ်ိန္တန္ေသာအခါမွာ ထုိက္တန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေကာင္း ႀကီး 
ကုိ ခ်ေပးသနားေတာ္မူတဲ့အေၾကာင္း သက္ေသခံေရးသားလုိက္ပါတယ္။        ။ေနာ္လြေဲဖာ 

-------------------------------------------------------------------- 
olawmfaumif;\qkawmif;rI   Samuel Soe Lwin 
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omref vlom;jzpfayonf/ olonf rkd;r&Gmap&ef pdwftm;xufoefpGm qkawmif; 

aomtcg urÇmajray:okdU okH;ESpfESifhajcmufvwkdifwkdif rkd;r&GmbJae\/ aemuf 

wzef {vd,qkawmif;aomtcg aumif;uifrSrkd;rsm;&Gmcsvm ojzifh ajrqDvTm 

onf toD;tESHrsm;ukd jzpfxGef;ap\/ (,m 5;16-18)}} 

1/ usef;rmjcif;twGufqkawmif;jcif;/ 

 uREkfyfwkdYtoufwmukd jyefvnfokH;oyfMunfhvQif 'ku©tv,fü 

qkawmif; cJhcsdefESifh &&Sdaom tajzrsm;teuf aus;Zl;awmfcsD;rGrf;aomtcsdeff [lí 

awGU&onf/ wzefemrusef;aom rdwfaqGrsm; twGuf twlwuG qkawmif; 

Muonfhenf;wl arQmfvifhcsufrJhaomtajcrS usef;rmolrsm;twGuf aus;Zl;awmf 

csD;rGrf;onfhtcsdefvnf;&SdcJhonf/ 

 a[NAJ 11 wGif uREkfyfwkdYowday;xm;onfrSm ]],kHMunfjcif;onf 

arQmfvifhaom t&mwkdYukd rsufarSmufjyKjcif;jzpf\/ rjzpfao;aomt&mwkdYukd 

odrSwf pJGvef;jcif;taMumif;jzpf\/ wzef ,kHMunfjcif; r&SdvQif bk&m;ocif \ 

pdwfawmfESifhrawGUEkdif/ taMumif;rlum;? bk&m;ociftxHawmfokdY csOf;uyf 

aomolonf bk&m;ocif&Sdawmfrlonfukd¤if;? ukd,fawmfukd&Smaomolum; tusKd; 

ay;awmfrlonfukd¤if; ,kHMunf&rnf}} (a[NAJ 11;6) [líjzpfonf/ 

 ,kHMunfjcif;ukd uGJjym;jyqkd&mwGif ]]Zmwd,kHMunfjcif;ESifh0dnmOf ,kH 

Munfjcif;}} [líESpfrsKd;awGU&NyD;? Zmwd,kHMunfjcif;jzifh uREkfyfwkdYawG;ac:csuf ESifh 

ukdufnD aeoa&GUbk&m;pum;ukd uREkfyfwkdY,kHMunfEkdifonf/ xkd,kHMunfjcif; um; 

b0 toufwmwGif ajymif;vJvmap&ef tpGrf;owådr&Sd/ tjcm;bufrS MunfhvQif 

]]0dnmOf ,kHMunfjcif;}} onfum;uREkfyfwkdY\tawG;tac:t,l tqwdkYESifh 

rukdufnD aomfvnf; EIwfuywfawmfw&m;pum;ESifh bk&m;ocif\ wefckd;ukd 

,kHMunf jcif;jzifh uREkfyfwkdYtoufwmwGif tHhMozG,f&m wefckd;edrdwfvu© Pmrsm; 

ukd 'd| ukd,fawGUcHpm;um ,kHMunfolwkdif;twGuft&m&monf jzpf Ekdifacs&Sdvm 

ygonf/ 

xkdYaMumifhvnf; c&pfawmfbk&m;u ]],kHMunfaomolwkdYü jzpftHhaom 

edrdwf vu©Pm[lrlum;? ig\emrukdtrSDjyKí ewfqkd;wkdYukd ESifhxkwfay; MuvwHh? 

xl;jcm; aombmompum;rsKd;wkdYukd ajymMuvwHh/ a>rwkdYukd ukdifzrf; BuvwHh? 

Aoap wwfaomtqdyftawmufukd aomufpm;vQif ab;Oyg'fESifh uif;vGwf 

MuvwHh? rusef;rrmaomolwkdYtay:rSm cyfodrf;aomtrIwkdYukd wwfEkdifonf}} 

(rmuk 9;23) [krdefYawmfrlcJhonf/ wzefxkdYaMumifh igqkdonfum; oifwkdYonf 

qkaus;Zl;ukd &rnf[k ,kHMunfaom pdwfESifh  awmif;orQ wkdYukd &Muvdrfhrnf}} 

(rmuk 11;24) qkdonf/ 

 0dnmOfa&;ESifhqkdifaom ,kHMunfjcif;ukdykdifqkdifí wefckd;awmfukd cHpm;&ef 

tb,fokdYenf;/ t&m&mxufOD;pGm uREkfyfwkdYowd&oifhonfum; ]]xkdvufeuf 

tm;jzifh? vlwkdY\ tBuHtpnfwkdYukd¤if;? bk&m;ocifukd odaomynmukd 

qD;wm;aom rmefrmewkdYukdvnf;aumif;? ESdrfhcsarSmufvSefí cyfodrf;aom 

pdwfwkdYukd zrf;oGm;csKyfxm;vsuf c&pfawmf\pum;ukd em;axmifapMu\}} 

(2aum 10;5) qkdaom &Sifaygvk\pum;yifjzpfonf/ þae&mwGif uREkfyf wkdY\ 

or®mw&m;ESifhqkdifaom todw&m;tvif;onf xif&Sm;apNyD/ okdYaomf 

uREkfyfwkdY\ todynm? twwfynmtm;vkH;ukd c0gcsNyD;txHawmfwGifESdrfhcs í 

EIwfuywfawmfESifhtnD touf&Sif&rnf/ uREkfyfwkdY\Zmwdt&mrsm;ukd c0gcs 

onfESifhtrQ uREkfyfwkdY pdwf0dnmOfonf BuD;xGm;&Sifoefvmum 0dnmOf a&;ESifh 

qkdifaom,kHMunfjcif;ukd ykdifqkdif&ay vdrfhrnf/  

 0dnmOfa&;,kHMunfjcif;onf uREkfyfwkdYtm; bk&m;ocifay;oem;aom 

,kHMunfjcif;\ twkdif; twmwpfckyifjzpfonf/ (a&m 12;3) EIwfuygwf awmf 

w&m;ukdMum;em&mrS c&pfawmftm; rdrd\ toufociftjzpfukd;uG,f csdefwGif 

,kHMunfjcif;onf rkHnSif;aphyrmjzpfonf/ uREkfyfwkdYbk&m;ausmif;uef oGm;jcif;? 

Mum;emjcif;? vkdufavQmufjcif;? jyKvmonfhESifhtrQBuD;xGm;um oefY&Sif;olrsm; 

jzpfvmMujcif;yif jzpfonf/ xkdrQru ,kHMunfjcif;BuD;xGm;vm onfESifhtrQ 

,kHMunfolwkdYrSm jzpfvwHhaom edrdwfvu©Pm wkdYonf uREkfyfwkdY toufwmü 

0kdif;&Hum bk&m;ocif\ bkef;awmfxif&Sm;aponf/ 

 emrusef;aomolwkdYtwGuf qkawmif;jcif;jyK&mwGif xkd,kHMunfjcif; 

rsKd;jzifh qkawmif;orI jzpf&rnf/ róJ 8;5-13 wGif awGU&aomwyfrSL;wGif 

ajcvuf aoaeaomi,fom;twGuf c&pfawmf bk&m;xH a&mufvmaom tckduf 

ol\ ,kHMunfjcif;ESifhtnD xkdtckdufwGifyif c&pfawmf\pum;twkdif; i,fom; 

onf usef;rmcJhonf/ 

 xkdaMumifhuREkfyfwkdYonf emrusef;aomoltwGuf qkawmif; ay;aom 

tcg oHo, r&Sd? &ifxJrSm EIwfuygwfawmftwkdif; awmif;qk jyK&rnf/ 

]]awmif;vQif &rnf? okdY&mwGif awG;awmjcif;r&SdbJ ,kHMunfaom pdwfESifh awmif; 

&rnf/ awG;awmjcif;&Sdaomolonfum;? avcwfí vIyf&Sm;wwfaom vdIif; 

wHykd;ESifh wl\/ xkdokdYaomolonf pdwfEScG&Sdaomol jyKavorQwkdYü rwnf 

Munfaom oljzpfí xm0&bk&m;ocif\ vufawmfrSwpkHwckukd &rnf[k rxif 

rrSwfapESifh}} (,mukyf 1;6-7)/ 

 ckdifcefY? wnfMunfaom,kHMunfjcif;rsKd;wGif arwåmw&m;jzifh emr usef; 

olrsm;twGuf qkawmif;ay;jcif;ukd bk&m;ocifonf ESpfouftm;&awmf rlNyD; 

bk&m;ocifu BuD;rm;aomtrIukd jyKawmfrlonf/ emrusef;jcif;onf tjypf 

tusKd;qufjzpfjyD; bk&m;&Sifonf tema&m*gukd Nidrf;apaom t&Sifjzpfonf 

(xGuf 15;26) tm;avsmfpGm tcsif;csif;jypfrSm;rdaomt&mrsm;twGuf 0efcs 

awmif;yef ygu bk&m;ocifxHrS tjypfvGwfjcif;ESifhtwlusef;rmjcif;ukd ay;awmf 

rlonf/ 

 arwåmw&m;ukdt&if;cH? ,kHMunfjcif;jzifhqkawmif;aomtcgwGif bk&m; 

ocif\ wefckd;awmfonf xif&Sm;NyD;bkef;awmfxif&Sm;vmjcif;ukd uREkfyfwkdY 

'd|ukd,fawGU cHpm;vmMu&rnfjzpfonf/ 

2/ wefckd;ygaomolawmfaumif;qkawmif;jcif;/ 

 rm&D;,ef0bffpwmtbd"geft& olawmfaumif;[lonf ]]bk&m;ocif\ 

or®m w&m;ESifh touf&Sifí tjypfwifcGifhuif;aomol}}[lí awGU&ygonf/ 

okdYaomf a&mr 3;10 wGif ]]ajzmifhrwfaom olr&Sd? wpfa,mufrQr&Sd}} ]]taMumif; 

rlum; w&m;emaomolonf bk&m;ocifa&SUü ajzmifhrwfonfr [kwf/ w&m;udk 

usihfaomolomvQif ajzmifhrwf&mokdY a&mufvdrfhrnf}} (a&m 2;13) ESifh ]]ynwf 

w&m;onf 'kp½dkuftjypfudk xif&Sm;aponfjzpfaomaMumifh ynwfw&m;\ 

tusifhtm;jzifh bk&m;ocif a&SUawmfü tb,folrQ ajzmifhrwf&mokdY ra&muf&m}} 

(a&m 3;20) [lí awGUMu&onf/ 

 tjypfw&m;onf ueOD;? zefqif;cHtm'Htm;jzifh þavmuokdY 

0ifa&muf vmaomaMumifh vlom;rsKd;EG,f tm;vkH;tjypfw&m;twdkif; pD&ifjcif;okdY 

a&mufMu&onf/ (a&mr 5;12? 18) tjypf &SdaomaMumifh vlwdkif; bk&m;ocif 

a&SUawmfwGif toa&ysufMu&onfum; vlrsKd;pkwpfquf ESifhwpfquf Mum;wGif 

ajymif;vJjcif;&SdaomaMumifh ppfrSefaomajzmihfrwf jcif;\pHrrnfEdkif/ bk&m; 

ocif\ pHEIef;um;ajymif;vJjcif;uif;vGwfaomaMumifh rSefaompHEIef;rnf\ (a&m 

3;21-23)/ 

 xdkYaMumifhvnf; ]]vlrnfonfum; ynwfw&m;\tusifhr&SdbJ 

,HkMunfjcif; tm;jzifh ajzmifhrwf&m okdYa&mufwwfonf/}} (a&m 3;28) [kqkd 

aomaMumifh ,kHMunfjcif;tm;jzifh ynwfw&m;udk y,fonf r[kwf omí 

wnfapjcif;yifjzpfonf/ (a&m 3;31) 

 ,kHMunfjcif;tm;jzifh ajzmifhrwf&mokdYa&mufvQif tjypfrS oD;oefYcJG 

jcm;xm;aom olrsm;jzpfNyD; pifMu,faomtoD;tyGifhrsm;ESifhtwl bk&m;&Sif 

xHcpm; 0ifaomolrsm;jzpfMuonf/ bk&m;ocif\ tvdkawmfESifhrnDaom rkom; 

w&m; Zmwdtoufwmudk z,fcGmí EIwfawmfxGufpum;awmfü usifvnf 

Mu&rnf/ 

 aeYnrjywf EIwfuywfawmfESifh arGUavsmfí vufawGUtouf&Sif aom 

,kHMunfolrsm;tm; bk&m;ocifudk,fawmfwdkifu ]]ajzmifhrwfol}} [k tod trSwf 

jyKum qkawmif;&mwGif em;anmif; tajzay;bkef;awmfxif&Sm;aponf/ bk&m; 

ausmif;uef wufaomfvnf; nDtpfudkcsif;roifhrjrwf? emcH jcif;r&Sd 

'kp½dkufudkjyKvsuf bk&m;ocifESifh olUtMum;tjypfwHwdkif;udk wnfaqmuf ae 

ol\ qkawmif;jcif; tm; bk&m;ocif rnfokdYem;anmif;ygtHhenf;/ 

 tvdkawmfESifhtnD touf&Sifum arwåmudka&SUxm;í emcHaomol\ 

qk awmif;jcif;udk bk&m;ocifu ajzmifhrwfaomol\ qkawmif;jcif;[k odrSwf 

jyKvsuf wefcdk;tpGrf;ESifhjynhfpkH&ef cGeftm;udk ay;awmfrlonf/ 

 &Sifvkum 18;1-18 wGif ZJGravsmhaomrkqdk;r\ toufwmudk awGU& 

onf/ vludkvnf;tm;rem bk&m;ocifudkvnf; raMumufwJha&SUaeBuD;xH tcuf 

tcJudk ajz&Sif;ay;&efvmaomoljzpfonf/ bk&m;ocifudk raMumuf vludk 

tm;rem wwfjim;vnf; tqkH;wGifrkqdk;rjyóemudk ulnDay;cJhonf/ w&m;olBuD; 

qdkonfpum;rSm ]]igonf bk&m;ocifudk raMumuf&GHU? vludk tm;remwwfaomol 

jzpfaomfvnf;? þrkqdk;ronf ighudk aESmifh,SufaomaMumifh olUbufü w&m; 

pD&ifrnf/okdYr[kwf tpOfvmí ighudk yifyef;ap awmfrlrnf}} (vk 18;8) [lí 

jzpfonf/ 

 wzef ]]rw&m;aom xdkw&m;olBuD;\tBuHudk odrSwfavmh? bk&m; 

ocif a&G;aumuf awmfrlaom olwdkYonf aeYnOfhrjywfatmf[pfí 

awmif;avQmuf vQif? bk&m;ocifonf olwdkYbufü w&m;rpD&ifbJ aeawmf 

rlrnfavm? MumjrifhpGmonfcHawmfrlrnfavmh}} (vk 18;7-8) [lí rdefYawmfrl 

onf/ 
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 uREfkyfwdkYteD;wGif rdrdudk,fudkrdrd ,kHMunfol bk&m;om;orD;[kqdkí 

aeYnOfh tpma&Smif qkawmif;jcif; jyKMuaomfvnf; tajz r&olrsm;udk awGU& 

ayrnf/ xdkolwdkY\tajctaerSefrSm bk&m;ocif\ tjrifü ajzmifhrwfaom 

olrsm; r[kwfao;onfudk owdjyK&efjzpfonf/ 

 zd 4;6-7 wGif rdefYawmfrlonfum; ]]tb,ftrIudkrQ pdk;&drfjcif;r&SdbJ 

t&m&mü aus;Zl;awmf csD;rGrf; jcif;ESifhwuG qkawmif;yXemjyKaomtm;jzifh 

oifwdkY awmif;yefvdkaomt&mrsm;wdkYudk bk&m;ocif tm; Mum;avQmufMu avmh/ 

xdkokdYjyKvQif tb,folrQBuHí rrSDEdkifaom bk&m;ocif\ Nidrfoufjcif; onf 

a,½I c&pftm;jzifh oiwdkYpdwfESvkH;wdkYudk apmifhrvdrfhrnf/}} bk&m;ocif\ 

a&SUawmfwGif tb,frQaom ajzmifhrwfoljzpfjcif;? arwåmw&m;a&SUxm;í 

,kHMunf pGm qkawmif;jcif;wdkYESifhtnD &&SdaomtajzwdkYonf xyfwlxyfrQ yif 

jzpfonf/ ajzmifhrwfaom toufwmpHEIef;ESifhnDvmonfESifhtrQ qk 

awmif;jcif;\ tajzudk xyfwlxyfrQcHpm;um bk&m;ocifbkef;awmfudkvnf; 

xif&Sm; aponf/ xdkYaMumifh rdrdtoufwmESifhbk&m;tMum; jcm;em;apaomtjypf 

wHwdkif;udk csKd;zsufjcif;onf vGefpGmta&;ygvSNyD; bk&m;ocif rsufarSmufwGif 

ajzmifhrwfol [laompHESifarwåmudka&SUuxm;vsuf ,kHMunfpGm qkawmif;& 

rnfwdkYrSmvnf; vGefpGmta&;ygaomtcef;u@wGif &Sdonf/ 

3/ qkaus;Zl;ESif htpGrf;wefcd k;/ 

 qkaus;Zl;onf bk&m;ocif\ arwåmawmfESifhtnD 

vlwdkif; udkay;o em;awmfrlaom aus;Zl;w&m; oufouf 

yifjzpfonf/ qkawmif;vmonfESifhtrQ omí qE´wdk;yGm;um 

txHawmfwGif qkaus;Zl;rsm;udkomí awmif;cHvdkonf/ tcsdef 

wdkif;ü rdrdqE´udka&SUwef;wifum awmif;avQmuf vdkaumif; awmif; 

avQmuf vdkayrnf/ bk&m;ocif\rsufarSmufwGif rSefaomt&mr[kwf? ysufpD; 

jcif; okdYom a&mufaponfht&mjzpfaomaMumifh or®mowdjzifh owdjyK oifhonf/ 

 wrefawmf 8 wGif &Sdrkeftrnf&Sdaom ewf0dZÆmonf zdvyKxHwGif 

w&m;udk Mum;em&NyDaemufwGif vdkufygum wefcdk;? edrdwfvu©PmtHhMo zG,fukd 

jrifawGU&onf/ (w 8;9-13) a,m[efESifh ayw½kwdkY vufwif qkawmif; 

aomtcg 0dnmOfawmfqif;oufonfudk jrifawGU&ojzifh ]]t uREfkyf\ vufwif 

jcif;udk cH&aomolonf oefY&Sif;aom 0dnmOfawmfudk cHaprnfhtaMumif; 

tuREfkyfudk tcGifhay;yg}} [k aiGudkay;um awmif;qdkcJhonf/ (wref 8;17-19) 

ol\ pum;tm; ayw½krS ]]bk&m;ocif\aus;Zl;awmfudk aiGESifh0,f,lrnf[k 

tBuH &SdaomaMumifh oifESifhwuG oif\aiGonf ysufpD; jcif;okdY a&mufygap/ 

oifonf þtrIt&mESifh rqufqHaomoljzpf\/ taMumif;rlum; oif\ 

pdwfESvkH;onf bk&m;ocifa&SUawmfü ajzmifhrwf jcif;r&Sd? xdkYaMumifh oifü ,ck 

qdk;npfaomtrIudk aemifw&avmh/ oif\ pdwfESvkH;üBuHpnfjcif;tjypfudk 

vGwfaumif;vGwfvdrfhrnfjzpfí bk&m; ocifudk awmif;yefavmh/ oifonf cg;vS 

pGmaom onf;ajcpGJonfjzpfí 'kp½dkuftaESmiftzJGUESifhrvGwfaMumif;udk igodjrif 

onf}} (wrefawmf 8;20-23) [k jyefíqkH;rcJhonf/  

 qkaus;Zl;[lonf bk&m;ocifudkazmfusL;í vltaygif;wdkYtm; u,f 

wifjcif;okdY a&mufaponf jzpfaomaMumifh xdkolwdkYonf 0dnmOfawmf\vrf; 

jyrIatmufwGifvkyfaqmifMujcif;jzpfonf/ xdkYaMumifh qkaus;Zl;udkrawmif; 

avQmufrSD OD;pGmrsufarSmufawmfüajzmifhrwfaomoljzpf&efvdktyfonf/ 

 uREfkyfwdkY pdwf0dnmOfonf BuD;xGm;vmNyD; bk&m;ocif\wefqmyvm 

rsm; jzpfvmaomtcg bk&m;ocifu ol\tvdkawmfESifhtnD 0dnmOfawmf\ 

vrf;jyrI atmufüqkaus;Zl;udk awmif;avQmuf ap&ef tcGifhay;um awmif;aom 

qkudkvnf; em;anmif;tajzay;awmfrlrnf/ 

 uREfkyfwdkY\ ,kHMunfjcif;zcifwdkYonf ,kHMunfjcif;tay:wGif bk&m; 

ocifu tBuHtpnfawmfESif tnD tokH;jyKoGm;onfudk uREfkyfwdkYtm;vkH;odMu 

onf/ tcsKdUu bk&m;ocifbkef;awmfudk tHhMobG,f xif&Sm;apNyD; tcsKdU 

bkef;awmf xif&Sm;jcif;r&SdbJ ya&mzufjyKcJhMuovdk tcsdKUum; oGefoifNrJoGefoif 

aecJhMuonf/ ,kHMunfjcif;ESifharwåmw&m;udk cHpm;vmonfESifhtrQ bk&m; 

ocifonf BuD;pGmaom ,kHMunfjcif;udk ay;awmfrlNyD; tHhzG,fwefcdk; edrdwfvu©Pm 

rsm;udk jyKapawmfrlonf/ 

 zga&m tdrfa&SUrif;om;b0ü arma&Sonf pdwfvsifjrefoljzpfojzifh 

£oa&v trsKd;om; tay:tEdkifusifhaomoludk tvsiftjrefowfypfvdkuf 

onf/ (xGuf 2;12) bk&m;ocif\ oGefoifrIaygif;rsm;pGmudk cH,lNyD;aemuf 

urÇmay:wGif tedrfhcsqkH;aomoljzpfvmonf/ wzef tBuD;rm; qkH;aom 

,kHMunfjcif;udk ydkifqdkifoljzpfí £oa&vvlrsKd;awmfrsm;tm; tJ*kwåKjynfrS 

tHhMobG,f&m wefcdk;edrdwfvu©PmtoG,foG,fjzifh ac:xkwfcJhonf/ (awm 

12;3) 

 ya&mzuf{vd,\ qkawmif;jcif;udkvnf; uREfkyfwdkYodMuonf 

]]{vd,onf igwdkYuJhokdY avmu"H w&m;ü usifvnfaomoljzpfaomfvnf; rdk;r&Gm 

rnfh taMumif; txl;ojzifh qkawmif;aom tcg okH;ESpfESifhajcmufvywfvkH; 

ajray:okdY rdk;r&GmbJae\/ wzefqkawmif;aomtcg rdk;aumifuifonf 

rdk;&Gmap\/ ajrBuD;onfvnf; rdrdtoD;udkoD;av\}} (,m 5;17-18)/ 

 olawmfaumif;qkawmif;í t&SdefBuD;aomyXemonf tvGefwef 

cdk;yg\[k or®musrf;pmudk uREfkyfwdkYzwfrdMuonf/ olawmfaumif; (ajzmifh rwfol) 

\cGeftm;ESifhwefcdk;wdkYonf uJGjym;Muonf/ em&Daygif;rsm;pGm qkawmif;vnf; 

tcsKdUrSm tajzudkr&&SdMu? wzefBuD;pGmaomqkawmif;jcif;rS tajzESifh 

bkef;awmfudkxif&Sm;aponfudkvnf;&Sdonf/ ,kHMunfjcif;? arwåm w&m;jzifh 

pGefYvsuf tepfemcHolwdkY\ toufwmudk bk&m;ocif tm;&ESpfouf awmfrlNyD; 

edrdwfvu©Pmrsm;udk jzpfapí bkef;awmf xif&Sm;aponf/ 

 tptOD;ü uREkfyfwdkYonf ajzmifhrwfaomol (olawmfaumif;) 

r[kwfaomfvnf; c&pfawmf bk&m;tm; udk;pm;,kHMunfNyD;aemuf ajzmifhrwf 

aomol (olawmfaumif;) jzpfvmonf/ EIwfuywfawmf w&m;udk Mum;emcH 

,lírormaomZmwdoabmudk z,fcGmvmonfESifhtrQ uREfkyfwdkYpdwf 

0dnmOfonf BuD;xGm;vsuf ajzmifhrwfaom (olawmfaumif;) b0udk &&Sdvm 

avjzpfonf/ wrefawmf&SifaygvkuJhokdY ]]igonf aeYwdkif;taocH&\}} (1aum 

15;31) [laom 0efcHcsufESifhtnD aeYpOftvif;w&m;ü usifvnf 

vmonfESifhtrQ omíajzmifhrwfaomoltjzpfokdY a&muf&Sdrnf/ 

 ta,mufwdkif; rdrd\twdwfumvrS ,aeYtcsdefxd bk&m;&SifESifh 

uREfkyfwdkYtMum;xHwdkif;udk wnfaqmufaejcif;vm; (okdY) aESmifhaES;jcif;r&Sd 

jzdKzsufolvm;qdkonfudk qifjcifodrSwf&ef awmif;qdk yg&ap/ 

 ta,mufwdkif; ajzmifhrwfaomol (olawmfaumif;) uJhokdY arwåm 

w&m; ü pGefYvGwf tepfemcHjcif;? ,kHMunfjcif;jzifhemcHí jyKavorQwdkYü aumif; 

BuD; r*Fvmudk <u,f0pGmcHpm;NyD; rqdkif;rwG bk&m;ocif bkef;awmf xif&Sm; apol 

rsm; jzpfzdkY ocifa,½Ic&pfemrjzifh uREkfyfqkawmif;yg\/ q,fjrL&m,fpd k;vGif 

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

အေတြ႕အႀကံဳ  မင္းေအာင္သက္လြင္ 

သူနာျပဳ ေက်ာင္းဆင္းကာစ၊ လူငယ္ေလး တစ္သုိက္ ကၽြန္ေတာ့္ ေယာကၡမ 
အိမ္ကုိ ေရာက္လာ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လဲ စင္ကာပူကေန အင္းစိန္ အိမ္ကုိ ခနအလည္ 
ျပန္လာခုိက္၊ အေဝရာ လမ္းက ေယာကၡထီး အိမ္ မွာ မိန္းမနဲ႕ ကေလးကုိ လာျပန္ 
ေခၚေနတုံး လူငယ္ေလး ေတြနဲ႕ ေယာကၡထီးတုိ႕  ေျပာေန တဲ့ စကားကုိ မသိမသာ အကဲ 
ခတ္ရင္း ခိုးၿပီး နားေထာင္ ေန လုိက္ ပါတယ္။  သူတုိ႔ ေက်ာင္း ေအာင္ လက္မွတ္ ေလးေတြ 
အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ စာလာစီရင္း အလုပ္ ေလွ်ာက္ဖို႔ ကုိယ္ေရး ရာဇဝင္ေတြ ေရးေန 
ၾကပါတယ္။ 

သူတုိ႕ရဲ႕ ကုိယ္ေရး ရာဇဝင္ 
ထဲမွာ သူတုိ႕ လုပ္ခဲ့ ဖူးတဲ့ အေတြ႕ 
အႀကံဳေတြကုိ ေရးၾကပါတယ္။ ဘာ 
လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ညာ လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္ေပါ့။ 
တစ္ခ်ိဳ႕က တကယ္ မလုပ္ခဲ့ ဘဲန႔ဲ 
လုပ္တယ္ လုိ႕ ညာေရးသလုိ။ တစ္ခ်ိဳ႕ 
က်ျပန္ ေတာ့လဲ နဲနဲပါးပါးဘဲ လုပ္ 
တတ္တာကုိ မ်ားမ်ား လုပ္တတ္ 
သေယာင္ ေရးၾက ပါတယ္။  အဲဒီ အခ်ိန္ 
မွာ သူတုိ႔ရဲ႕ ဆရာ ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ 
ေယာကၡထီးက သူ႔ရဲ႕ လုပ္သက္ အေတြ႔ 
အႀကံဳေတြကုိ ေက်ာင္းသားေလးေတြ 
ဗဟုသုတ ရေအာင္ ေျပာျပရင္း ̏ ငါ 
ငယ္ငယ္ မင္းတုိ႕ အရြယ္တုံးက အိမ္သာ 
ေဆးခဲ့ဖူးတယ္ကြ။ ငါ အလုပ္ေလွ်ာက္ေတာ့ ငါ့သူေဌးကုိ ကၽြန္ေတာ္ အိမ္သာ 
ေဆးခဲ့ဖူးတယ္လုိ႔ ေျပာျပဖူးတယ္ ̋ လုိ႔ ေျပာတဲ့ စကားကုိ ၾကားေတာ့ ဖတ္လက္စ 
သတင္းစာကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေအာက္ခ်ၿပီး လွည့္အၾကည့္မွာ ၿပံဳးရႊင္စြာ ေျပာေနတဲ့ အသက္ 
၈ဝေက်ာ္ ေယာကၡထီးအုိရဲ႕ အားမာန္နဲ႔ ရိုးသားႀကိဳးစား မွဳကို ေတြ႔လုိက္ရပါတယ္။ 
 ကၽြန္ေတာ္လဲ အိမ္သာ ေဆးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ စက္မွဳ 
ေက်ာင္းသား ဘဝနဲ႕ သန္လ်င္ၿမိဳ႕မွာ ေက်ာင္းတက္တုံးကေပါ့။ လုပ္ခ်င္လုိ႕ မဟုတ္ပါ။ 
စည္းကမ္းၾကပ္ဆရာက ခိုင္းလုိ႕ အလွည့္က် လုပ္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းၿပီး တဲ့ေနာက္ 
ကၽြန္ေတာ္ အိမ္သာ မေဆးျဖစ္ေတာ့ပါ။   
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မန္ေနဂ်ာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စူပါဗုိက္ဆာ၊ ဆရာ လုပ္ခဲ့ဖူး တယ္။ ႏိုင္ငံျခား သြားခဲ့ 
ဖူးတယ္။ အေကာင္းဆုံး ကုမၸဏီမွာ အလုပ္ လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္ ဆုိတဲ့ စကားလုံး ႀကီးႀကီး 
က်ယ္က်ယ္ေတြ အစား ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မ အိမ္သာ ေဆးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဆုိတဲ့ ရိုးသား 
ႏွိမ့္ခ်တဲ့ စကားနဲ႕ ေအာက္ဆုံးအဆင့္ အိမ္သာေဆးတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ 
ရွိရဲ႕လား။ ကၽြန္ေတာ့္ ေယာကၡထီး ကေတာ့ အိမ္သာ ေဆးခဲ့ဖူးတယ္လုိ႕ ဂုဏ္ယူစြာ ေျပာေန 
ပါတယ္။  

ဟုတ္ကဲ့။ အိမ္သာ ေဆးခဲ့ဖူးပါတယ္။ စာေမးပြဲမွာ ခိုးခ်လုိ႕ ဆရာက အျပစ္ဒဏ္ 
ေပးလုိ႕ ေဆးခဲ့ဖူးတာပါ ဆုိရင္ေတာ့ မွားသြားပါၿပီ။ အိမ္သာ ေဆးခဲ့ျခင္းဟာ သူမ်ားခုိင္းလို႔ 
မဟုတ္။ အျပစ္ဒဏ္ခံရလုိ႔ မဟုတ္။ ပိုက္ဆံ ရလုိ႕ မဟုတ္ပါ။ ဘယ္သူမွ မခုိင္းဘဲ 
ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ ေဆးခ်င္လုိ႕ သူမ်ားအတြက္ အေစခံ ေပးခ်င္လုိ႕ ေဆးျခင္းသာ 
ျဖစ္ပါေစ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္က အသင္းေတာ္မွာ ဘယ္သူ ကမွ မခုိင္းဘ ဲ
ေအာက္ေျခသိမ္း အိမ္သာေဆး၊ သန္႕ရွင္းေရး လုပ္တဲ့ အစ္ကုိ ႏွစ္ေယာက္ကုိ ေတြ႕ဖူး 
ပါတယ္။ သူတုိ႕ ႏွစ္ေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္ေသာ သူဟာ အသင္းေတာ္က ဆုခ်တဲ့ 
လက္တစ္ဆစ္စာ အရြယ္ ေရႊ လက္ဝါးကပ္တုိင္ကုိ ရသြား ပါတယ္။ အခု အခ်ိန္မွာေတာ့ 
သူဟာ အိမ္သာ ဆက္ ေဆးတာကုိ မေတြ႕ရေတာ့ပါ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ အစ္ကုိ တစ္ေယာက္ 
ကေတာ့ ဒီကေန႕ထိ တုိင္ေအာင္ ေအာက္ေျခသိမ္း အလုပ္ ျဖင့္ အိမ္သာေဆး၍ ဘုရား 
အမွဳေတာ္ ေဆာင္ေနဆဲပါ။ ဟာေလလုယာ။ ကၽြန္ေတာ္ အသင္းေတာ္ ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားကုိ ေလ့လာဖူးပါတယ္။ အသင္းေတာ္ ဥကၠဌနဲ႕ အတြင္း ေရးမွဳဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲ၊ လူငယ္ 
ေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္ပြဲ။ သင္းေထာက္ လူႀကီး ခန္႕အပ္ ေရြးခ်ယ္ပြဲေတြမွာ ေရြးပြဲဝင္ ၿပိဳင္ပြဲ 
ဝင္တဲ့ သူေတြ မ်ားတဲ့အတြက္ စာေရးတံခ်တဲ့ စနစ္၊ မဲေပး တဲ့ စနစ္နဲ႕ သင့္ေတာ္သူကုိ 
စကာတင္ စစ္ထုတ္ရပါတယ္။  

ဒါေပမဲ့ အသင္းေတာ္ အိမ္သာေဆးဖုိ႕ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ဖို႕က်ေတာ့ အေရြးခံ 
မဲ့သူ။ ၿပိဳင္ပြဲ ဝင္မဲ့သူ မရိွသေလာက္ ရွားပါတယ္။ တစ္ခါမွ ကၽြန္ေတာ္ မေတြ႕ ဖူးပါ။ အိမ္သာ 
ေဆးမဲ့ သူကုိ အဆင့္နိမ့္သူလုိ႕ လူေတြက သတ္မွတ္ေနၾကလုိ႕ဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ 
ေနရာ တကာမွာ အေစခံသူ ရွားပါးၿပီး ေစခုိင္းသူေတြ မွိဳလုိ ေပါေနတာေၾကာင့္ ရန္လို 
ခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္း မနာလုိျခင္းေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ေဆာင္းပါး ေလးနဲ႕လဲ 
ႏွိမ့္ခ် သူေတြကို ဂုဏ္ျပဳခ်င္ ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ မိမိကုိယ္ကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ သူ ႏွိမ့္ခ် 
ခံရမွာ ျဖစ္ၿပီး မိမိကုိယ္ကုိ ႏွိမ့္ခ်သူ ခ်ီးေျမႇာက္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သင္တုိ႕တြင္ အကဲအမွဴးျပဳေသာသူကုိ ငယ္သားကဲ့သုိ႕ျဖစ္ေစ။ အုပ္စိုးေသာ 
သူကုိလဲ အေစခံကဲ့သုိ႕ျဖစ္ေစ။ - - - ငါသည္ သင္တုိ႕တြင္ လုပ္ေကၽြး ေသာသူ 
ကဲ့သုိ႕ျဖစ္၏။ လု ၂၂း၂၆-၂၇ 

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ေလးကေတာ့ သခင္ေယရႈကုိယ္ေတာ္တုိင္ တပည့္ 
ေတာ္ေတြကုိ ဆုံးမတဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ ဆုိေတာ့ သခင္ေယရွဳရဲ႕ 
တပည့္ေတာ္ေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ ဘယ္သူ ရာထူးပုိႀကီးသလဲလုိ႕ ျငင္းခုံ 
ေနၾကလုိ႕ပါဘဲ။ လုကာ၂၂း၂၄။  

သခင္ေယရႈဟာလဲ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ဘုရားသား၊ သခင္ ျဖစ္လွ်က္နဲ႕ တပည့္ 
ေတာ္ေတြရဲ႕ ေျခကုိ ေဆးတဲ့ အနိမ့္ဆုံးအလုပ္ကုိ လုပ္ျပသြားခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ လက္ရွိ 
လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ထဲက အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုကုိ ေဝမွ် ခ်င္ ပါတယ္။ အရင္တုံးက လုပ္ခဲ့တဲ့ 
အင္ဂ်င္နီယာ ေဟာင္း အလုပ္ ထြက္သြားတဲ့ အတြက္ သူေဌးက အင္ဂ်င္နီယာ အသစ္ 
တစ္ေယာက္ အေရးေပၚ ခန္႕လုိက္ပါတယ္။ ဒီလူက မေလးရွား ႏိုင္ငံက အင္ဂ်င္ နီယာနဲ႕ 
မပါတ္သက္တဲ့ အျခား ဘာသာရပ္တစ္ခုနဲ႕ ဘြဲ႕ရ ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးေပၚ လူလုိ 
ေနလုိ႕ သူတုိ႕ အသိထဲက မေလးရွားႏုိင္ငံသား တရုတ္လူမ်ိဳးကုိ ဘာဘြဲ႕ ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ 
အင္ဂ်င္နီယာ အျဖစ္ ရာထူး ေပးၿပီး ခန္႕လုိက္ တာျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ကလဲ ငယ္။ 
အင္ဂ်င္နီယာနဲ႕ ပါတ္သက္လုိ႕ ကႀကီး တစ္လုံး စာေလာက္ ေတာင္ မသိ၊ ဗဟုသုတ မရိွတ့ဲ 
လူသစ္ဟာ သူ႕ကုိ သူေဌး ေပးထားတဲ့ ရာထူးကုိ ပါဝါသုံးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ ပါေတာ့တယ္။ 
မနက္တုိင္း ဟန္ေရးျပၿပီး အလုပ္သမား အားလုံးကုိ စည္းေဝး ေခၚပါ တယ္။  

အင္ဂ်င္နီယာနဲ႕ ပါတ္သက္လုိ႕ ဘာမွ မတတ္တဲ့ အတြက္ ေန႕စဥ္ စည္းေဝးမွာ 
သူေျပာတဲ့ စကားေတြက အိမ္သာ သန္႕ရွင္းေရး လုပ္ဖို႕၊ အိမ္သာသုံး စကၠဴမ်ားမ်ား မသုံးဖုိ႕၊ 
ဘုိထုိင္အိမ္သာေပၚ ေျခေထာက္ မတင္ဖို႕၊ ေကာ္ဖီ ေသာက္ၿပီးရင္ ခြက္ ေဆးဖုိ႕။ 
မနက္ေစာေစာ အလုပ္ႀကိဳတဲ့ ဖယ္ရီနဲ႕ ကားလာႀကိဳရင္ ေနာက္ မက်ဖုိ႕သာ ျဖစ္ၿပီး 
ေန႕တုိင္း ဒီ အေၾကာင္းဘ ဲေျပာပါတယ္။ အလုပ္နဲ႕ စက္ ကိရိယာနဲ႕ ပါတ္သက္ လုိ႕ ဘာမွ 
မသိတဲ့ အတြက္ အလုပ္နဲ႕ ပါတ္သက္ရင္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ အႀကံေပးလုိ႕ မရတဲ့ 
အင္ဂ်င္နီယာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အိမ္သာေဆးဖုိ႕ အလွည့္က်သူ 
မေဆးျဖစ္ခဲ့ရင္ လူပံု အလယ္မွာ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္လုပ္ၿပီး အျပစ္ ေျပာပါ တယ္။ 
မိမိကုိယ္တုိင္ ကေတာ့ အိမ္သာ မေဆးပါ။ ယခင္က လုပ္ခဲ့တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာ ေဟာင္းဟာ 
သူကုိယ္တုိင္ အိမ္သာကုိ အလုပ္ သမားမ်ားနဲ႕ တန္းတူ အလွည့္က် တာဝန္ယူ၍ ႏွိမ့္ခ်စြာ 
အေစခံသြားေၾကာင္း အလုပ္ သမားေဟာင္း တစ္ေယာက္က ေျပာျပ ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ 

အဲဒီ အင္ဂ်င္နီယာ ရာထူး အခ် ခံလုိက္ရၿပီး သူကုိယ္တုိင္ အိမ္သာ အလွည့္က် ေဆးရတဲ့ 
သာမာန္ အလုပ္ သမား ဘဝကုိ ျပန္ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ 

စင္ကာပူမွာ အင္ဂ်င္နီယာ ရာထူး ယူထားတဲ့ သူ ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားက 
ဘြိဳင္လာစြပ္ အျဖဴကုိ ဝတ္ဆင္ေလ့ ရွိပါတယ္။ မန္ေနဂ်ာ ေတြက ေတာ့ ယူနီေဖာင္း 
ဝတ္စရာ မလုိဘဲ အျပင္ အဝတ္အစားနဲ႕ ရံုးခန္း ထဲမွာဘဲ အလုပ္ လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ 
တေလာက ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္လုပ္ဖို႕ လီလိြဳ က္ အင္ဂ်င္းနီးယားရင္း အလုပ္ရံုကုိ ေရာက္ 
သြားခဲ့ ပါတယ္။ အလုပ္ကိစၥ ေမးစရာရိွလုိ႕ မန္ေနဂ်ာ ဘယ္မွာ လ ဲလုိ႕ေမးတဲ့ အခါ သေဘၤာ 
အင္ဂ်င္တစ္လုံးကုိ ေအာက္ေျခ အလုပ္သမား ေတြနဲ႕ တန္းတူ။ ညစ္ပတ္ ေနတဲ့ သာမာန္ 
အလုပ္သမားဝတ္စံု ဝတ္ၿပီး ေအာက္ေျခ သိမ္း အလုပ္ကုိ လုပ္ေနတဲ့ မန္ေနဂ်ာ လုပ္သူဟာ 
အလုပ္ သမားၾကား ထဲကေန ထြက္လာ ပါတယ္။ ေခၽြးတစ္လုံး လုံးနဲ႕ ညစ္ပတ္ ေပေရ 
ေနေအာင္လုပ္တဲ့ မန္ေနဂ်ာ၊ အလုပ္ရံု ထဲမွာ မျပတ္ရွိေန တတ္တဲ့ သူေဌးေၾကာင့့္ လီလိြဳ က္ 
အင္ဂ်င္းနီးယားရင္း အလုပ္ရံု တစ္ခုလုံးက သူေတြ ထဲမွာ ေရသာခုိသူ မရိွ။ ေဟာက္စား 
လုပ္သူ မရိွ။ ေအာက္ဖိ ထက္ဖား မရိွ။ လူေပၚ ေၾကာ့ မရိွပါ။ အားလံုး ေခၽြးတစ္လုံးလုံး နဲ႕ 
အလုပ္ ႀကိဳးစား ၾကပါတယ္။ 

ထုိင္းႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဘဝနဲ႕ ဆင္းရဲသား 
လယ္သမား မိသားစုေတြဆီ သြားေရာက္လည္ပတ္ရင္း ညစ္ပတ္ေပေရေနတဲ့ ရႊံ႕ႏံြဗြက္ ထဲ 
လယ္ကြင္းထဲ ဆင္းၿပီး ႏြားတစ္ယွဥ္းနဲ႕ လယ္ထြန္ျပခဲ့သလုိ ေရပုံးႏွစ္ပံုးကုိ ထမ္းပိုးနဲ႕ 
ေရထမ္းျပကာ ဆင္းရဲသားလယ္သမား မိသားစုရဲ႕ ျဖစ္သလုိ စားေနတဲ့ ေန႕လည္စာ 
ထမင္းဝုိင္းမွာ ဘာမေျပာ ညာမေျပာဘဲ ဝင္ထုိင္စားေသာက္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ သြားခဲ့ပါတယ္။ 
အဲဒီ သတင္းနဲ႕ ဓါတ္ပံုေလးကုိ စင္ကာပူႏိုင္ငံထုတ္ သတင္းစာထဲမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၄ႏွစ္ 
ေလာက္က ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္မိခဲ့ ၾကည့္မိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီလုိ ႏွိမ့္ခ်တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ကို 
ႏိုင္ငံသား ေတြက သူတုိ႕ ရင္ထဲမွာ အၿမဲ သိမ္းထားၿပီး သတိတရနဲ႕ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒါတင္မကေသးဘဲ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္က ကမၻာေပၚမွာ ပ်ိဳတုိင္းႀကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီခိုင္ 
ျဖစ္တဲ့ အဂၤလန္က မင္းသမီး ဒိုင္ယာနာရဲ႕ သားႀကီးဝီလ်ံ မဂၤလာေဆာင္တဲ့ သတင္းကုိ 
ၾကည့္လုိက္ရပါတယ္။ မင္းသမီးရဲ႕သား၊ ဘုရင္မႀကီးရဲ႕ေျမး၊ ေနာင္တခ်ိန္ အဂၤလန္ ဘုရင္ 
ျဖစ္လာမဲ့ မင္းသား ဝီလ်ံ ကုိယ္တုိင္ အိမ္သာေဆးေနတဲ့ ျပကြက္ ဗီဒီယုိရိုက္ခ်က္ေလးကုိ 
စင္ကာပူ Channel new asia မွာ ၾကည့္လုိက္ရပါတယ္။ ဝီလ်ံလုိ လူမ်ိဳးကုိ သူတုိ႕ တုိင္းသူ 
ျပည္သားေတြက လုိလုိ လားလား လက္ခံ ခ်စ္ခင္ၾကမွာ ေျမႀကီး လက္ခတ္ မလြဲပါဘဲ။ 

အခုအခ်ိန္မွာ စင္ကာပူ Channel 5 မွာ under cover boss ဆုိတဲ့ စီးရီးေလး 
တစ္ပါတ္ တစ္ခါ ျပေနပါတယ္။ ကုမၸဏီရဲ႕ သူေဌးကုိယ္တုိင္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ ရုပ္ဖ်က္ 
ဝင္ေရာက္ လာၿပီး အလုပ္ၾကမ္း၊ ေအာက္ေျခသိမ္း အလုပ္၊ ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ ရြံရွာစရာ 
ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြကို ဝင္လုပ္ျပတဲ့ စီးရီးေလးပါ။ အလုပ္သမား အမ်ားစုက သူေဌးကုိ 
သူေဌးမွန္း မသိတဲ့အတြက္ တစ္ခ်ိဳ႕က အလုပ္သမားအသစ္ ထင္ၿပီး ခင္ခင္မင္မင္ သင္ေပး။ 
ကူညီ ေပးေပမဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ အႏုိင္က်င့္ၿပီး မကူညီၾကပါဘူး။ သူေဌးကုိယ္တိုင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ 
စြာနဲ႕ သူ႕အလုပ္ခြင္ထဲ အလုပ္ၾကမ္းသမားအျဖစ္ ဝင္လုပ္တဲ့အခါမွာ အလုပ္သမားေတြ 
အလုပ္ ၾကပ္ေတြရဲ႕ စိတ္ထားမွန္ကတုိ သိလာသလုိ လုပ္ငန္းခြင္ရဲ႕ အဖတ္အစင္ ယုိေပါက္ 
ေတြကိုလဲ သိလာ ျမင္လာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေန႕မွာ သူေဌးကုိယ္တုိင္ လူအမ်ားေရွ႕မွာ 
သူ ဘယ္သူ ဘယ္ဝါဆုိတာ ျဖစ္ရပ္မွန္ေျပာျပၿပီး ရိုးသားသူကုိ ဆုခ်။ ကူညီသူကုိ ရာထူး 
တုိးၿပီး၊ မရုိးသား မႀကိဳးစား မကူညီသူကုိ ရာထူးခ် ပညာျပတဲ့ စီးရီးေလး ျဖစ္ပါတယ္။ 
က်ေနာ္ အရမ္းႀကိဳက္တဲ့ ရုပ္သံ စီးရီးေလးလ ဲျဖစ္ပါတယ္။  

အိမ္ေထာင္မွာ အေဖကိုယ္တုိင္ အိမ္သာေဆး တံျမက္စည္း လွည္းေနရင္ 
က်န္တဲ့ အိမ္သား သားသမီးေတြလဲ မေနႏုိင္တာ့ပါဘူး။ လုပ္ခြင္မွာ သူေဌးကုိယ္တုိင္ ႏွိမ့္ခ် 
ျပရင္ အလုပ္သမားေတြအားလုံး ေထာင္လႊား ရဲမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏွိမ့္ခ်တဲ့ သူေဌးကုိ အလုပ္ 
သမားတုိင္းက ခ်စ္ၿပီး အလုပ္ထြက္၊ အလုပ္ေျပာင္း သြားရင္ေတာင္ သတိရေနတတ္ပါ 
တယ္။ ေဟာက္စား လုပ္တဲ့ သူေဌးကုိေတာ့ အလုပ္သမားတုိင္းက ကုမၸဏီ ျပဳတ္ဖို႕ ဆု 
ေတာင္း ေပးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ေလာကဇာတ္ခံု အသုိင္းအဝုိင္းမွာ ႏွိမ့္ခ်သူသာ ၾကာၾကာ 
စံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

လူ႕ ဇာတိခံေသာ ဘုရားသားေတာ္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာလဲ ႏွိမ့္ခ်စြာ 
ဆင္းလာခဲ့ပါ တယ္။ သင္တုိ႕သည္ အဘယ္နိမိတ္ျဖင့္ သိရမည္နည္း ဟူမူကား သူငယ္ 
သည္ အဝတ္ ႏွင့္ ပါတ္ရစ္၍ ႏြားစားခြက္၌ သိပ္ထားလွ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ၾကလိမ့္မည္။ 
လု ၂း၁၂။ ဆုိတဲ့ ႏွိမ့္ခ်ေသာ ဘုရားရဲ႕ နမူနာကုိ ခံယူ၍ ႏွိမ့္ခ်ေသာ အေတြ႕အႀကံဳကုိ 
သင္ယူၾက ကုန္စို႕။ ။   မင္းေအာင္သက္လြင္ 
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