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က်ေနာ္၏ရင္တြင္းစကား-၃ မင္းေအာင္သက္လြင္ 
၁။ ကမၻာဦးက ခ်စ္ဗိမၼာန္ ဧဒင္ဟာ (အခုေတာ့)  
လူေတြ အမ်က္ျပင္းျပင္းနဲ႕ အသက္သြင္းထားလုိ႕၊ အခ်စ္ကင္းတဲ့ စစ္တလင္း အျဖစ္နဲ႕ 
ေငြ ဆိုတဲ့ စံနစ္ တစ္ရပ္ဟာ ေႁမြလုိ ရစ္ပတ္ၿပီး၊ တိမ္ထူထူေပၚမွာ  
ဇိမ္ယူေနတဲ့ ကမၻာႀကီးကို အနိဌာရုံေတြနဲ႕ သိကၡာၿခံဳထားခဲ့ပါၿပီ သခင္။ 
၂။ သမုဒၵရာ ဝမ္းတစ္ထြာအတြက္ ရုပ္ခႏၵာ ႏြမ္းလ်ေနသူေတြက   
ခနေပါင္းလိုက္ ကြာရွင္းလိုက္နဲ႕။ ေဟာဒီ ကမၻာက်ဥ္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ 
တဏွာျပင္းျပင္းနဲ႕ ဇရာကို ညႇဥ္းဆေဲနသူေတြ 
အာဃာတ ျပင္းျပင္းနဲ႕ သဘာဝကုိ သင္းခြဲခ်င္သူေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ 
ဒါဝိဒ္ နဲ႕ ဗာသေရွဘ ။ ရံွဆုန္နဲ႕ ေဒလိလ တို႕ရဲ႕ သမုဒယ အလြမ္းဇာတ္ 
လူ႕ဘဝတစ္ခန္းရပ္ ျပဇာတ္လို ပ်ားရည္ မဆမ္းတဲ့ အခ်စ္မ်ိဳး 
အခါးရည္လႊမ္းတဲ့ အျဖစ္ဆုိးေတြ ႀကံဳခဲ့ပါၿပီ သခင္။ 
၃။ ̏ငါ အသက္ရွင္သည္ အရာမွာ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္၏ ̋ တဲ့ ရွင္ေပါလုရဲ႕ သာသနာလမ္း။ 
̏အားလုံးဟာ ေလကုိ က်က္စားေသာ အမႈ ̋ တဲ့ ေရွာလမုန္မင္းရဲ႕ ေဒသနာက်မ္း။ 
̏ေနမဝင္ အင္ပါယာ ̋ တ့ဲ၊ စစ္သူရဲေကာင္းေတြရဲ႕ အာဏာမာန္။ 
̏မင္း မရိွရင္ အသက္ မရွင္ခ်င္ဘူး ̋ တဲ့၊ အဆုိေတာ္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ကဗ်ာဟန္။ 
̏လစာေငြ အကုန္အပ္ ̋ တဲ့၊ အိမ္ရွင္မ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ရာဇသံ။  
အင္း ေလာကရဲ႕ စကားသံေတြ၊ ၾကားဖန္မ်ားေတာ့ နားလ်ံလုလု 
က်ေနာ့္ရဲ႕ လုိခ်င္မႈနဲ႕ ၿငိဳျငင္မႈကို ကားစင္တင္ သတ္ဖုိ႕အတြက္  
အမွားျမင္တတ္တဲ့ တရားေရစင္ တစ္ခြက္ ေပးလွ႕ဲပါ သခင္။ 
၄။ ဘဝ ဒိုင္ယာရီ ေငြေရာင္ ပိတ္ကားေပၚမွာေတာ့ 
အသက္စမ္းေရ မေသာက္တဲ့သူ။ မ်က္ကန္း တေစၦ မေၾကာက္တ့ဲသူ 
တစ္ဘက္သတ္ တယူသန္အမွားနဲ႕ ၊ စိတ္ဓါတ္ အလွဴခံသမားေတြ 
ပိေတာက္ေရႊဝါ အလွနဲ႕ က တဲ့သူ၊ အေပါက္ဇာေတြ ဗရပြန႕ဲ ဘဝမ့ဲသူ 
ေႏြကႏၱာ ခရီးၾကမ္းမွာ အရိပ္ေပ်ာက္သူ၊ ေဝဒနာ စီးလႊမ္းကာ စိတ္ေနာက္သူ 
ေျဖစရာ နည္းလမ္း ရွာရင္း စိတ္ေကာက္သူ။  
ေငြ အႆျပာ မညည္းတမ္း ရွာရင္း အိတ္ေပါက္သူ။ 
ပုဂၢလိက အမွားကို ဒကုၡိတ တရားနဲ႕ အေျဖရွာရင္း  
ခရီးသြားရင္း ညည္းတြားသူေတြျပည့္ႏွက္ မၾကည့္ရက္ စရာပါလား သခင္။ 
၅။ ဗ်ာဒိတ္ ၂း၄ ထဲက - ေရွ႕ဦးေမတၱာ ေလ်ာ့သြားတဲ့ ဧဖက္ အသင္းေတာ္လို 
သခင္ဘုရားနဲ႕ က်ေနာ္ရဲ႕ ၾကားမွာ၊ အထင္ကရ ျပင္မရတဲ့ ဖ်င္စ တစ္စ ျခားေနခဲ့ၿပီမုိ႕ 
အႏူလက္နဲ႕ အလွဴလက္ဖက္ သုတ္ထားသလုိ  
ဘုရားေရွ႕ မသတီစရာ မာနတက္၊ အမ်ားေရွ႕ ရီစရာ ဟာသတစ္ကြက္ ျဖစ္သြားတဲ့ 
က်ေနာ့္ရဲ႕ စရုိက္ပ်က္ ဆုိးေတြကို ရုိက္ဖ်က္ ခ်ိဳးႏုိင္ဖုိ႕။  
ဟုိးအရင္တံုးကလုိ - ျပစ္အနာ အနယ္ မထေသးတဲ့  
ခ်စ္စရာ ငယ္ဘဝေလးကုိ တစ္ခါ ျပန္ေပးလွ႕ဲပါေတာ့ သခင္။    ။ မင္းေအာင္သက္လြင္   
---------------------------------------------- 

"နီးလ်က္နဲ႕ေဝး" ဝင္းျမင့္ဦး 
ခ်စ္သူ - ငါေပးတဲ့ပန္း မင္းေႁခြနင္းမွာ။ ေက်ာျခင္းကပ္ ဒါးနဲ႔ ထုိးမွာသိထားႏွင့္ၿပီးသား။ 
နဂုိ ကတည္းက၊ အေပါင္းနဲ႔အႏႈတ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးထားၿပီးၿပီေလ။ 
လြပ္လပ္တဲ့ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ သီးပြင့္ကိုပဲ မင္းဆီက ငါ င့ံလင့္ခ့ဲတာပါ။ 
မင္း ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ လမ္းနဲ႔ -ငါ ေလ်ွာက္လွမ္းတ႔ဲ လမ္းဟာ ဝင္ရိုးစြန္း တစ္ဖက္ဆီမွာ။ 
ေသြးညႇီနံ႔ သင္းတဲ့ မင္း အနမ္းကို တမင္ ေထြးပိုက္ခဲ့ပါၿပီ ခ်စ္သူ ။ 
အဒဲါ မင္းေလးကို ခ်စ္လို႔ပဲ။ 
ငါ့ အနမ္းကို မင္း မျမင္ႏိုင္တာေတာ့ တကယ္ စိတ္မေကာင္းဘူး။ 
ရိုးရွင္းတဲ့ ပုစၧာအေျဖက မင္းအသည္းေထာင့္ တစ္ေနရာမွာ။  ။ ဝင္းျမင့္ဦး 

 
 
 
 
 
 

 
                                ထိမွသိမည့္ဥာဏ္  မွဴးဒါး  
မရိွေတာ့တဲ့ မ်က္ရည္ကုိသုတ္၊ ခံျပင္းျခင္း ေနေရာင္ရင့္ရင့္နဲ႕ 

ေၾကကြဲျခင္း မ်က္ရစ္ စူးလို႕။ ေၾသာ္ မခံခ်င္စိတ္ေတြနဲ႕ ဆက္တုိးမ့ဲ ပုိးဖလံေတြ။ 
မနားမေန နာရီလက္တံနဲ႕ ရုိက္ခတ္။ နားလည္မတတ္တဲ့ ေလာကစကားက မ်ိဳးစုံ 

ခပ္ျပင္းျပင္းေလး ခြက္အက်မွာ ပ်ံေလတ့ဲ ငွက္ခါးေတြ။ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္လာလုိ႕ အားတင္းလုိ႕အကူးမွာ 

ေကာက္ရုိးမွ်င္ေၾကာင့္ ေပါက္တ့ဲနဖူး မုိးခါးေရ ေသာက္ေပါ့။ 
(အလုိ) ရုိးေနတဲ့ ေဖာ္ျမဴလာ လို႕ထင္ရေပမဲ့ 

သူမရဲ႕ အတတ္နဲ႕ ရူးခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ပုံမ်ား က်ဳပ္ ရယ္ခ်င္ေနမိတယ္။ 
မိႈင္ေတြေတြ ရီေဝေဝ၊ သြက္တလွည့္ ခ်ာတစ္ခါနဲ႕ 

ဖုတ္လိႈက္ ဖုတ္လိႈက္ ရွဴသံမ်ား။ အေဝးေရာက္ သစၥာတရား အမုန္းတရားေတြဆီ။ 
ဇက္က်ိဳးေနတဲ ့ေဘာလုံး ဘယ္မွာ ရပ္မလ။ဲ 

အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါအခါဘဲ၊ ေဘာလုံးကလဲ ျပန္ေမးတယ္။  
ခင္ဗ်ားေကာ ဘယ္မွာ ရပ္မလ။ဲ 

သတင္း ရလုိက္တယ္။ ရြာလည္ေရာင္းတဲ့ အရြက္သည္ 
အရင္လုိ မေအာ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဇရာကေထာင္းသြားၿပီကုိး။ 

ကုိယ္ေတာ္ တားျမစ္တဲ့ သစ္သီး စားၿပီး၊ ရမည့္ အသိဥာဏ္ထက္ 
မစားမိဘဲ ရတဲ့ အသိဥာဏ္ကို ေပးပါ။  ။ မွဴးဒါး (၂၁-ဝ၉-၁၂) 
--------------------------------------------------------------------- 

လက္တြဲၾကစုိ႕ နန္းရထိုက္(က.န.ခ) 
ကုိယ့္ထက္ ဥစၥာေပါမ်ားသူလဲ ရိွပါ၏။ ကုိယ့္ထက္ သာေသာ သူအား တလြဲစိတ္ႏွင့္ 

မယွဥ္ႏွင့္။ ဝမ္းေျမာက္စိတ္နဲ႕ ေစတနာအမွန္ ဆႏၵျပဳရင္း ခ်စ္ခင္ပါ။ 
ကုိယ့္ထက္ ႏြမ္းပါးဆင္းရဲသူလဲ ရိွပါ၏။ ကုိယ့္ထက္နိမ့္ပါး ဆင္းရဲသူအား ရုိင္းေသာ 
စိတ္နဲ႕ မာနတံခြန္ မာန္ေတြတက္ၿပီး ျပားေအာင္နင္းေခ် စိတ္ရုိင္းမ်ားနဲ႕ ေအာ္ဆဲ 

ေျပာဆို မဆက္ဆံနဲ႕။ ျဖဴစင္ စိတ္နဲ႕ ေခၚေျပာဆက္ဆံ လက္တြဲၾကစုိ႕။ 
ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေလာကမွာ ေမြးဖြား လူခ်င္းတူညီတာမုိ႕ ဝါႂကြားစရာ အခြင့္မရိွ။ 
ျဖဴစင္စိတ္နဲ႕ ရင္တြင္းစကား အမွန္ေျပာစို႕။ နားဝင္ခ်ိဳတဲ့ ေတးသီခ်င္းမ်ားသီဆုိလုိ႕။ 

တူညီ ဆုေတာင္း ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း က်င့္ႀကံေလွ်ာက္လို႕၊  
မျဖဳတ္ေသာလက္နဲ႕ သခင့္အတြက္ပါဝင္ ဆက္ကပ္လက္တြဲၾကစုိ႕။  
--------------------------------------------------------------------- 

အ့ံၾသဘြယ္တန္ခုိးေတာ္ မေလး(တပ္ႀကီးကုန္း-ေမွာ္ဘီ) 
ေကာင္းကင္ႀကီးႏွင့္ ၾကယ္တာရာ။ လမင္းႀကီးပါ ပါ။ 

ဖန္ဆင္းရွင္ရ႕ဲလက္ရာေတာ္မ်ား ခ်ီးမြမ္း၍ မကုန္ အလြန္မ်ားျပား။ 
ေနမင္းႀကီးလည္း ဖန္ဆင္းသလုိ ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအုိင္ ပင္လယ္ကို  
ေတာေတာင္ ေရေျမ သဘာဝ ဖန္ဆင္းရွင္ရ႕ဲ လက္ရာေတာ္ အလွ။ 

သစ္ပင္ပန္းမာန္ မ်ိဳးစုံစြာ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ႀကီးပါ ပါ။  
ေက်းငွက္ကေလးေတြရဲ႕ ေတးဆိုမႈ ဖန္ဆင္းရွင္ရ႕ဲလက္ရာေတာ္ အမႈ။ 

အမ်ိဳးေပါင္းစုံလင္ သတၱဝါမ်ားပင္ အ့ံၾသဘြယ္ရာ တန္ခုိးေတာ္ပင္။  
အျမင့္ျမတ္ဆုံးအရာ ဖန္ဆင္းထား၊ ကုိယ္ေတာ္ခ်စ္တဲ့ တုိ႕လူသား။ 

ၾကယ္ေလးေတြနဲ႕ လမင္းႀကီးဟာ ေရာင္စဥ္ျဖာကာ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေနတာ 
သစ္ပင္ကေလးမ်ားနဲ႕ ပန္းေပါင္းစုံလဲ သူ႕အလွ ရနံ႕နဲ႕ ခ်ီးမြမ္းေနဆဲ 
ေက်းငွက္ကေလးမ်ားလဲ ေတးဆိုကာ ဖန္ဆင္းရွင္ကို ခ်ီးမြမ္းေနတာ  
အမြန္ျမတ္ဆုံးေသာ တို႕လူသား ခ်ီးမြမ္းျခင္းနဲ႕ အသက္ရွင္သြား။ 

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

ေက်ာက္ကုိေသြးသူ (ဆုိး) 
         တစ္ခါတုန္းက ခရစ္ယာန္ တစ္ေယာက္ကို မယံုၾကည္သူ တစ္ေယာက္ကေမး 
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သတဲ႔။ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘုရားသခင္က ၾကင္နာတယ္၊ ဂရုဏာရိွတယ္၊ ေမတၱာရွင္လို႔လည္း 
ေျပာ တယ္။ အဒဲါဆုိရင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ ပင္ပန္းေအာင္ ေနခုိင္းတာလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔သူတပါး  
ႏုိင္ငံမွာ လာၿပီး အလုပ္လုပ္ခုိင္းရတာလဲ။ မဟုတ္ေသးဘူး ထင္တယ္ဆုိၿပီး ေျပာတယ္။ 
ခရစ္ယာန္ ေကာင္ေလးက ျပန္ေျပာတယ္ ခင္ဗ်ားလက္မွာ စြပ္ထားတဲ႔ ေက်ာကဟ္ာ 
တန္ဖုိးရိွမွာပဲ။ ဒါေပမဲ႔ အဒဲီေက်ာက္က တစ္ခါက ေျမႀကီးထဲမွာ ရိွေနခဲ႔တာပါ။ ေျမေပၚ  
ကေန လူေတြက တူးထုတ္ယူၿပီးမွ၊ ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ရမွာပဲ။ ေက်ာက္ေတြ ျဖတ္တာ  
ကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ေတြ႔ဖူးမွာေပါ႔။ တဒုိင္းဒိုင္းန႔ဲကို ဆူေနတာပါ။ ေနာက္ေတာ့ ေသြး 
ယူ ရျပန္တယ္။ ေက်ာက္ေသြးစက္နဲ႔ ေသြးရတာ၊ ဘယ္ေလာက္ ရကစ္က္သလဲ။  
ေက်ာက္ လွလွေလး ျဖစ္ေအာင္ ပုံေဖာ္တာလည္း မလြယ္လွဘူးပဲ။ ဒါေပမဲ႔ ေနာက္ဆံုး  
ေတာ႔ ေက်ာက္လွလွေလး ျဖစ္လာမယ္။ ေနာက္ အေရာင္တင္မယ္။ ေရႊန႔ဲ ကြပ္ၿပီး 
လက္၀တ္ရတနာ လုပ္မယ္။ ေက်ာက္တန္ဖုိးက အဒဲီေတာ႔မွ ျမင္လာတယ္ မဟုတ္  
လား။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို ဘုရားသခင္က အဒီဲလိုဘဲ ခုတ္၊ ျဖတ္၊ ေသြးတဲ႔ အခ်ိန္မွာေတာ့ 
ပင္ပန္းမွာပဲ။ နာက်င္မွာပဲ။ သို႔ေသာ္ တေန႔မွာေတာ႔ ေသခ်ာေပါက္ လွပတ႔ဲ လက္၀တ္ 
ရတနာ လိုမ်ိဳး ေရႊနဲ႔ ကြပ္မွာပါ။ ေအာင္ျမင္မႈန႔ဲ ကြပ္မွာပါ။ ေက်ာက္ရုိင္းတံုး ဘ၀မွာ 
ေတာ႔ ေရႊကြပ္ခံ ရဖုိ႔ ေတာင္းတ တာ သဘာ၀ မက်ဘူးေလလုိ႔ ျပန္ေျဖသတဲ႔။ 
တကယ္လည္း ကြ် န္ေတာ္တုိ႔က အုိးေျမပါ။ ဘရုားသခင္က အုိးထိန္း စင္စစ္ ျဖစ္ေတာ္ 
မူပါ တယ္။ ဘုရားသခင္ ပုံသြင္းစဥ္ ကာလမွာ နာက်င္ခံစားရပါတယ္။ ျဖတ္ေတာက္ခံ 
ရတ႔ဲ အိမ္မက္ေတြ၊ ပကာသနေတြ၊ သံေယာဇဥ္ေတြ အတြက္ ဘုရားသခင္ကို အျပစ္ 
တင္လုိ႔ရပါ႔မလား။ ဘာေတြက ပုိေနတယ္။ ဘာေတြက လိုေနတယ္ ဆိုတာကုိ 
ဘုရား သခင္က သိတာေပါ႔။ အလုိေတာ္ကုိ ၀န္ခံၿပီး၊ ကုိယ္ေတာ္ျပဳျပင္ သမွ်လက္ခံ  
ရမွာပါ။ ဘုရားရွင္က သူ႔သားသမီးမ်ား အတြက္ ဘယ္အရာက အသင္႔ေတာ္ဆံုးလဲ 
ဆုိတာကုိ သိေနသူ ျဖစ္လို႔ သံသယ မရိွသင္႔ ဘူး မဟုတ္လား။ အစဥ္သျဖင္႔ … ဆုိး 
--------------------------------- 
သက္ေသခံခ်က္ 
ေရွ႕ဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ အခုလုိ ဘုရားသခင္ရဲ ႔ 
ေကာင္းၿမတ္ၿခင္းကုိ ေရးခ်ႏိုင္ဘို႔ အတြက္ သခင္႔စကား စာေစာင္ကို ထုတ္ေ၀ေပးတဲ႔ 
အယ္ဒီတာနဲ႔ အတူ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားအားလံုးကို အထူးဘဲ ေက်းဇူးတင္ 
ရိွေၾကာင္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ အခုဒီစာေစာင္ က ေနၿပီး သက္ေသခံ ေ၀မွ်ဘို႔ ဘုရား 
သခင္ကုိ ကတိေပးခဲ႔တာ ၿပီးခဲ႔တ႔ဲ ႏွစ္ထဲကေပါ႔။ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ အခ်ိန္ 
မေပးနိဳင္ေသးတာရယ္။ တကယ္တမ္း ေရးဖို႔ စာအုပ္၊ ေဖာင္တိန္ ေရွ႕ခ်လိုက္တာနဲ႔ 
အရမ္း အိပ္ေပ်ာ္ခ်င္စိတ္ေတြ ေပၚေပါက္လာၿပန္တယ္။ ၿပီးေတာ႔ ခံစားရတဲ႔ 
ေကာင္းႀကီး မဂၤလာေတြ အမ်ားႀကီး ရိွေနတာကုိ ဘာေရးရမွန္းမသိ ၿဖစ္ေနတာေၾကာင္႔ 
အခုမွ ေရးၿဖစ္ခဲ႔တာေပါ႔။ သမီးနဲ႔ အတူ ညီမေလး ဒီကို ၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီလကုန္ 
ခါနီးေလာက္မွာ ေရာက္လာၾကတယ္။ အခက္အခဲေတြ၊ စိတ္ဆင္းရဲမႈေတြ အမ်ားၾကီးနဲ႔ 
ရင္ဆိုင္ခဲ႔ ရေပမဲ႔ ဘုရားသခင္ အတူပါရိွၿခင္းအားၿဖင္႔ ယေန႔ထိတိုင္ အႏၱရာယ္ 
ကင္းရွင္းစြာ ေနထုိင္ခြင္႔ကို ရရိွခဲ႔တ႔ဲ အေၾကာင္းအရာေလး တစ္ခုနဲ႔ သက္ေသခံခ်င္ 
ပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာ ညီမေလးဆီက ဖုန္းလာပါတယ္။ သူက ဘာေၿပာလဲဆိုေတာ႔ နန္း 
ဒီေန႔ လဲ ညီမေလးရဲ ႔ အိမ္ရွင္ေတြ တၿခားႏိုင္ငံကို သြားၾကတယ္တ႔ဲ အိမ္မွာ ညီမေလးနဲ႔ 
သူ႔သား အႀကီးကုိ ထားခဲ႔တယ္တ႔ဲ။ သမီး အရမ္းစိတ္ပူသြားၿပီး သားသမီးခ်င္း 
ကုိယ္ခ်င္း မစာနာ အခုလိုထားခဲ႔ ရသလားဆုိၿပီး အၿပစ္ေတြ တင္မိတာေပါ႔။ ညီမေလး 
ကေတာ႔ ကေလးအေတြး လိုလုိ နဲနဲရယ္မွ ဘာမွစိတ္မပူပါနဲ႔။ ဒီလူၾကီးက ရိုးရုိး 
ေအးေအးၾကီးတ႔ဲ အခုအခ်ိန္ထိေတာင္ ရည္းစားတခါမွ မထားဖူးေသးဘူးတ႔ဲ။ ညီမေလး 
မဲွ႔တစ္ေပါက္သာ စြန္းထင္သြားရင္ေတာ႔ဆိုတ႔ဲ ေပါက္ကရအေတြး ေတြကုိ ေတြးမိ 
လုိက္တုိင္း ရင္ထဲမွာ အရမ္းမြန္းၾကပ္္ လာတယ္။ ဒီၾကားထဲ သမီးရဲ ႔ အိမ္ရွင္ေတြ ကလဲ 
ဂဂ်ီ ဂေဂ်ာင္ လုပ္ၿပန္ေရာ။ အလုပ္ပင္ပန္းတာကုိ သည္းခံႏုိင္ေပမဲ႔ စိတ္ပင္ပန္းတဲ႔ 
ဒဏ္ကုိ ဘယ္လုိမွ မခံစားနိဳင္ဘူးေလ ။ အိမ္ရွင္ေတြ အိမ္မွာ မရိွတုန္း ေအာက္ဆင္းၿပီး 
အန္တ့ီ ဆီကို ဖုန္းဆင္းေခၚတာေပါ႔။ အန္တီကလည္း ငါတို႔ေတြ ဆုေတာင္းေပးရုံ 
ကလြဲၿပီး ဘာတတ္ႏုိင္မွာလေဲပါ႔ ။ ငါနင္႔ ညီမေလးဆီ ဖုန္းေခၚၿပီး မွာၾကားေပးပါမယ္ 
ေပါ႔ ။ သမီး စိတ္ေသာက ေရာက္ေနတာကုိ ဆရာမက သိေတာ႔ နင္ဘာၿဖစ္ေနတာ 
လဲတ႔ဲ အက်ိဳးအေၾကာင္းကုိ ေၿပာၿပလုိက္ေတာ႔ အရမ္းလည္း စိတ္မပူပါနဲ႔။ ဒီႏုိင္ငံက 
ဥပေဒက တင္းက်ပ္တာဘဲ လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္လို႔မရပါဘူး ဆုိၿပီး သမီး စိတ္သက္သာ 
ေအာင္ သူက ေၿပာတာေပါ႔။ နက္ၿဖန္ နင္႔ ညီမဆီ ေခၚၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္း လွမ္းေမး 
ၾကည့္ပါတဲ႔ ။ အိပ္ယာ ႏုိးတာနဲ႔ မဟုတ္တန္ရာ အေတြးေတြ ေခါင္းထဲ ေရာက္လာၿပီး 
အလုပ္ လုပ္ရင္း ဒံေယလရဲ ႔ အသက္တာကုိ သတိရၿပီး ခြန္အားၿပန္ယူလုိက္တယ္။ 

ၿပီးေတာ႔ (ဆာလံ ၅၆း၁၁) မွာ ငါသည္ ဘုရားသခင္ကုိ ခုိလႈံသည္ၿဖစ္၍  ေၾကာက္စရာ 
မရိွတဲ႔။ လူသည္ ငါ႔၌ အဘယ္သုိ႔ ၿပဳႏုိင္သနည္း။ ဆိုတ႔ဲ အခ်က္ေလးေတြကို သတိရ 
လ်ွက္ ဘုရားသခင္ကို စိန္ေခၚလိုက္တယ္။ သမီးရဲ႕ ညီမေလး မဲွ႔တစ္ေပါက္မွ မစြန္း 
ထင္ဘဲ အေကာင္းဆုံးေနထိုင္ခြင္႔ကို ရရင္ သူ႕အိမ္ရွင္ေတြ ၿပန္လာတာနဲ႔ သခင္႔ စကား 
စာေစာင္မွာ သက္ေသခံပါမယ္လုိ႔ ကတိေပးလိုက္ၿပီး ခဏၾကာေတာ႔ ညီမေလး ဆီကုိ 
ဖုန္းေခၚ ၾကည္႔လုိက္ေတာ႔ နင္ဘာမွ စိတ္မပူပါနဲ႔။ ညက အဘုိးနဲ႔ အဘြား လာအိပ္ 
ေပးၾကတယ္တ႔ဲ။ အဒဲီေတာ႔မွဘဲ သမီး စိတ္သက္သာၿခင္းကုိ ရရိွခဲ႔တယ္။ ဘုရား 
သခင္ကုိ ယံုၾကည္အားကုိးၿခင္းၿဖင္႔ စိတ္ရဲ ႔ ၿငိမ္သက္ၿခင္းကို ၿပန္လည္ရရိွလာတယ္။ 
သမီးလုိဘဲ စုိးရိမ္ေသာကေတြ၊ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ မ်ားၿပားစြာၾကံဳေတြ႔ ေနရခဲ႔လွ်င္ ဘုရား 
သခင္ကုိ ယုံၾကည္ အားကုိးလွ်က္ စိတ္ရဲ ႔ ၿငိမ္သက္ၿခင္းကို ရရိွၿပီး အခက္အခဲေတြကို 
ေအာင္ၿမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏုိင္တယ္ ဆုိတာကုိ သက္ေသခံ ေဝမွ်ရင္း…။  Moon (ဟ.ခ)  
-------------------------------------------- 
ကုိယ္ေတာ္သာ ပါမယ္ဆုိရင္ သဲၿမတ္မြန္ (ဖလမ္း) 
ဟာေလလုယာ ဘုရားရွင္၏ နာမေတာ္ ဘုန္းၾကီးပါေစ။ ေက်းဇူးေတာ္ အေပါင္းကုိ 
ခ်ီးမြမ္းပါ၏။ ေက်းဇူးေတာ္ကို မခ်ီးမြမ္းဘဲ အဘယ္သို႔ ေနႏိုင္မည္နည္း။ ယေန႔ အခ်ိန္ ထိ 
ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ေၾကာင္႔သာ ဆက္လက္ရွင္သန္ရ၏။ ေက်းဇူးေတာ္သည္ 
ၿမင္႔ၿမတ္၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ ေမတၱာ အံၾသဖြယ္ရာ ေက်းဇူးေတာ္အေပါင္းကို ခ်ီးမြမ္း ထိုက္၏။ 
ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြ်ႏု္ပ္၏ သခင္ ၿဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု ထာ၀ရဘုရားကို အကြ်ႏု္ပ္ 
ေလွ်ာက္ဆိုၿပီး၊ ေက်းဇူးေတာ္မွ တပါး အၿခားေသာ မဂၤလာသည္ အကြ်ႏ္ုပ္ ၌ မရွိပါ (ဆာလံ 
၁၆း ၂) City Hall နားက ေတာင္ကုန္းေလးေပၚမွာ မိတ္သဟာရ ဖဲြ႔ေသာ အခ်ိန္၌ 
မိတ္ေဆြ တစ္ဦး ၏ သက္ေသခံခ်က္ကုိ ေ၀မွ်ပါရေစ ။ မိတ္ေဆြရဲ႕ သက္ေသ 
ခံခ်က္ကေတာ႔ “ ကြ်န္ေတာ္ ဟာ ကြ်န္ေတာ္႔ မိသားစုရဲ ႔ ေသာ႔တစ္ေခ်ာင္းပါ” တဲ႔ …… 
“ေသာ႔တစ္ေခ်ာင္း” “အရာခပ္သိမ္းရွင္ ၊ အလုံးစုံ အရွင္ကုိယ္ေတာ္၏ ဘုန္းေတာ္ 
ထင္ရွားပါေစ၊ ကြ်န္ေတာ္ရဲ ႔ ဘ၀က ငယ္ရြယ္မွ ကစၿပီး ေၿပာရရင္ ကြ်န္ေတာ္ဟာ 
မယံုၾကည္ေသာ မိသားစု ၀င္ပါ။ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္း အားလုံး (-)ဘာသာ၀င္ပါ ။ 
ကြ်န္ေတာ္ဟာ နာမည္ခံ (-)ဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘဲ တကယ္ ေလးေလး 
နက္နက္ ကုိးကြယ္ခဲ႔သူပါ။ (-)က လြဲလို႔ အျခားဘုရားကို လက္မခံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ 
စိတ္ဓာတ္ ခုိင္မာတဲ႔ သူပါ။ စကၤာပူ ေရာက္လာေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္ႏွလုံးသားႏွင္႔ စိတ္ 
၀ိညာဥ္ကုိ ကုိယ္ေတာ္ႏွင္႔ ေတြ႔ေလေတာ႔ က်ေသာမ်က္ရည္ ထိန္းမရ ေလာက္ေအာင္ 
ပင္။ သခင္ေယရူကုိ ကယ္တင္ရွင္ အၿဖစ္ လက္ခံၿပီး က်န္ရိွေသာ ေန႔ရက္အခ်ိန္ 
ရိွသမွ်ကုိ ကုိယ္ေတာ္ အသုံးခံ ၿဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ကြ် န္ေတာ္ အဆင္သင္႔ပါ။ ဒါေပမဲ႔ 
ကြ်န္ေတာ္႔ မိသားစု အတြက္ စုိးရိမ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ၿမန္မာၿပည္ကုိ အလည္ ၿပန္ 
တုန္းက ကြ် န္ေတာ္ မိသားစုတို႔ အလြန္ အံၾသ ၾကပါတယ္။ ဘုန္းၾကီးက ကြ်န္ေတာ့္ကို 
သင္ တစ္ခုခုကို ၿပစ္မွားေနၿပီ တ႔ဲ။ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး ဘာမွ မတုန္႔ၿပန္ခ႔ဲပါ။ မယံုၾကည္ 
ေသးေသာ ကြ်န္ေတာ့္ မိသားစု အတြက္ ေသာ႔တစ္ေခ်ာင္းႏွင္႔ သူတို႔ရဲ ႔ ႏွလုံးသားကို 
ယခုပင္ ဖြင္႔လိုက္ခ်င္ပါ၏ “ တ႔ဲ။ 

သူ႔ရဲ႕ သက္ေသခံခ်က္ ကေလးဟာ သမီးရဲ႕ အတိတ္ေဟာင္းကုိ သတိရေစ 
ပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ အေမဟာ ယုံၾကည္သူ ၿဖစ္ေပမဲ႔ အေဖဟာ ယုံၾကည္သူ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ ဘုရားေက်ာင္း သြားဖို႔ကိုေတာ႔ မကန္႔ကြက္ခဲ႔ပါဘူး။ ယခု 
အခ်ိန္မွာ သမီး အေဖသာ အသက္ရွင္ ေနမယ္ဆုိရင္ သမီးလည္း ခရစ္ေတာ္ရဲ ႔ ေသာ႔ 
ႏွင္႔ သမီး ေဖ႔ေဖ႔ ႏွလုံးသား တံခါးကို ဖြင္႔ လိုက္ခ်င္ပါဘိ။ ကုိယ္ေတာ္သာ ပါမယ္ ဆုိရင္ 
သမီး ေသာ႔ ကေလးကုိ အသုံးၿပဳခ်င္ပါတယ္။ ေဖ႔ေဖ႔ အတြက္ သမီး ၀မ္းနည္းပါတယ္။ 
ေဆာရီး ေဖေဖ Sunday School တက္ဖုိ႔ မကန္႔ကြက္ခဲ႔တ႔ဲ အတြက္ အေဖကုိ ေက်းဇူး 
တင္လုိ႔ မဆံုးပါ ေဖေဖ။ ယခုအခ်ိန္မွာ ကိုယ္ေတာ္ႏွင္႔သာ ဆက္ၿပီး ေသာ႔ကေလးကုိ 
အသုံးၿပဳခ်င္ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္သာ ပါမယ္ဆုိရင္ ….အေယာက္ဆီတုိင္း ဘုရားရွင္ 
ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ ။ အာမင္ ….။ သဲၿမတ္မြန္ (ဖလမ္း) 

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

ေက်းဇူးေတာ္ ( ေဘာက္စင္၊ နမ္႔ဖတ္ကာ) 
 ဦးစြာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ သခင္႔စကား ထုတ္ေ၀သူႏွင္႔ 
သခင္႔ စကားစာေစာင္ ဖတ္ဖုိ႔ ေပးခဲ႔တ႔ဲ သူငယ္ခ်င္း မအငုိင္ႏွင္႔ ဒီစာေရးထဲ့ ႏုိင္ဖုိ႔ 
လိပ္စာ စုံစမ္းေပးတဲ႔ ဆရာမကုိလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကြ်န္မ ခံစား ရတဲ႔ 
ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးကုိ သက္ေသခံခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္မ ခံစား ရတ႔ဲ ေကာင္းၾကီး 
သက္ေသကုိ အေသးစိတ္ မေရးႏိုင္လုိ႕ အတုိခ်ံဳးၿဖင္႔သာ ေရးပါမည္။ ကြ်န္မ စကၤာပူ 
ႏုိင္ငံကို ( ၉.၆.၂၀၁၀) မွာ ပထမဆုံးေရာက္လာခဲ႔ပါတယ္။ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူး 
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ေတာ္ေၾကာင္႔ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း အလုပ္လုပ္ခြင္႔ ရခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ စစေရာက္ခါစက 
အဂၤလိပ္ႏွင္႔ တရုတ္စကားေတြကို မသိနားမလည္ ၿဖစ္ခဲ႔တ႔ဲ အခ်ိန္ပါ။ ဒါေပမဲ႔ ဘုရား 
သခင္ကုိ ယုံၾကည္အားကုိးရင္းန႔ဲ စိတ္ဓာတ္မက်ဘဲ ဆက္လက္ၿပီး ၾကိဳးစားေနတုန္းပါ။ 
ေရာက္ခါစ ဘာသာစကား အဆင္မေၿပေတာ႔ အိမ္ေၿပာင္းခ႔ဲရပါတယ္။ ဒုတိယအိမ္ကို 
ၿပန္ဆက္ေနခဲ႔ရပါတယ္။ ဒုတိယအိမ္မွာေနတုန္း အရမ္းပင္ပန္းပါတယ္။ အိမ္ ၂ အိမ္ႏွင္႔ 
မိသားစု (၁၁) ေယာက္ကုိ ကြ်န္မ အလုပ္လုပ္ေပးရပါတယ္။ ထုိ႔အၿပင္ ဆုေတာင္းၿခင္း 
က်မ္းစာဖတ္ၿခင္းႏွင္႔ ဖုန္းသံုးခြင္႔ကို လုံး၀မရပါ။ အိပ္ မ၀၊ စား မ၀ႏွင္႔ ကြ်န္မ 
ပိန္သထက္ ပိန္ခ်ံဳး လာပါတယ္။ ကြ်န္မ အရမ္းပင္ပန္းၿပီး သည္းမခံႏုိင္လို႔ တေန႔မွာ 
ကုိယ္႔ရဲ ႔ အိမ္ရွင္ သူေဌးမကုိ အိမ္ေၿပာင္းဖုိ႔ ခြင္႔ေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ အၾကိမ္ၾကိမ္ 
အခါခါ ေၿပာလည္းမရပါ။ ေအးဂ်င္႔ကုိ ဖုန္းေခၚလည္း (၈)လေနာက္ပုိင္းမွ ေၿပာင္းလို႔ 
ရပါတယ္ဆိုၿပီး ေၿပာပါတယ္။ ကြ်န္မ အၿမဲ မ်က္ရည္နဲ႔ ေနရပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ကိုယ္႔ရဲ ႔ 
ႏွလံုးသားထဲကေန ဘုရားသခင္ထံ အၿမဲဆုေတာင္းပါတယ္။ ကိုယ္ေတာင္းတ႔ဲ အတုိင္း 
ဘုရားသခင္ ကြ် န္မကို ဥာဏ္ပညာေတြ ေပးခဲ႔ပါတယ္။ တေန႔ ကၽြန္မ စိတ္ထဲမွာ 
ထြက္ေၿပး သြားဖို႔ စိတ္ေတြ ဝင္လာပါတယ္။ ဘုရားသခင္ လမ္းၿပတဲ႔ အတြက္ ကြ်န္မ 
ထြက္ေၿပးခ်င္တ႔ဲ စိတ္ေတြ ၀င္လာတ႔ဲ ေန႔မွာ အိမ္ရွင္ေတြ အားလုံး အၿပင္သြားၾက 
တယ္။ အဖြားနဲ႔ ကြ်န္မ ႏွစ္ေယာက္တည္း အိမ္မွာ က်န္ခဲ႔ပါတယ္။ အဖြားက ေန႔လည္ 
စာ ခ်က္ဖုိ႔ မီးဖုိေခ်ာင္း တံခါးေတြပိတ္ၿပီး အထဲမွာ ခ်က္ၿပဳတ္ေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မက 
$50 ဘဲ ကိုယ္႔ အိပ္ခန္းထဲက ေကာက္ယူၿပီး ထြက္ေၿပးသြားခဲ႔ပါတယ္။ ထြက္ေၿပး 
သြားတ႔ဲ အခါမွာလဲ ဘယ္သြားရမယ္၊ ဘာလုပ္ရမယ္လို႕ ပူပန္တ႔ဲ စိတ္ လုံး၀ မရိွခဲ႔ပါ 
ဘူး။ ၃၁.၁၀.၂၀၁၀ (တနဂၤေႏြေန႔ )ထြက္ေၿပးၿပီး လမ္းမွာ Taxi တားစီးၿပီး Agent 
ရုံးကို ေရာက္သြားခဲ႔ပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႔ ဆုိေတာ႔ ရုံးပိတ္ေနပါတယ္။ ၃၁.၁၀.၂၀၁၀ 
ညဘက္ ၁၀နာရီမွာ ရဲစခန္း ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။ ရဲစခန္းမွာ ၃ရက္နဲ႔ ၂ ည ေနခဲ႔ရပါ 
တယ္။ ဘာ့ေၾကာင္႔ ေနခဲ႔ရသလဲဆိုေတာ႔ အိမ္ရွင္က ကြ်န္မကို ၿပန္ေခၚတယ္။ ကြ်န္မ 
လုံး၀ လက္မခံေပးလုိ႔ ။ အိမ္ရွင္က ကုိယ္႔ကုိ စကၤာပူမွာ အလုပ္ ဆက္လုပ္ခြင္႔ မေပးပါ။ 
ဒါေၾကာင္႔ ဒီၿပသနာကို ေၿဖရွင္းရင္းနဲ႔ ဒီလုိ ရဲစခန္းမွာ ေနခဲ႔ရပါတယ္။ ဒီလုိ ၿပသနာ 
ေတြကို ေၿဖရွင္းဖုိ႔ ကြ်န္မမွာ ဘာသာစကားေတြ မသိနားမလည္ၿဖင္႔ ေနတဲ႔အခ်ိန္ပါ။ 
ဒါေပမဲ႔ ေၾကာက္စိတ္ လံုး၀ မရိွခဲ႔ပါ။ ဘုရားသခင္ထံဘဲ အၿမဲဆုေတာင္းပါတယ္။ 
ကုိယ္ေတာင္းတ႔ဲ အတုိင္း ဘုရားသခင္ဟာ ကြ်န္မရဲ ႔ အေပၚမွာ ထာ၀ရ ကူညီေစာင့္မ 
ပညာ အသိေတြကုိေပးၿပီး လမ္းၿပေခၚေဆာင္ေနတဲ႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ထာ၀ရဘုရား၏ 
ေကာင္းၾကီး မဂၤလာကုိ လက္ခံရရိွေၾကာင္းကုိ ဤသုိ႔ သက္ေသခံပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင္႔ 
စကၤာပူႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ သူငယ္ခ်င္းေတြကို 
လည္း ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္အခ်ိန္မဆုိ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ထာ၀ရဘုရားကို မေမ႔ဖုိ႔ႏွင္႔ အၿမဲ 
ဆုေတာင္း ဆက္ကပ္တတ္ဖုိ႔ ကြ်န္မ သက္ေသခံခ်က္နဲ႔ ခြန္အားေပးခ်င္ပါတယ္။ 
ဖတ္ရႈ ခြန္အားယူတ႔ဲ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ သူငယ္ခ်င္းတုိ႔အေပၚ ဘုရားသခင္ ေကာင္း 
ၾကီး ေပးပါေစ။ လူေတြ(သို႔) အစုိးရက ကြ်န္မကုိ ခြင္႔မၿပဳေပမဲ႔ ဘုရားသခင္ ခြင့္ၿပဳေနတဲ႔ 
အတြက္ ယေန႔အထိ စကၤာပူႏုိင္ငံမွာ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ခြင္႔ ရတ႔ဲအတြက္ ဘုရား 
သခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို အထူးခ်ီးမြမ္းပါတယ္ ။ ရွင္ေယာဟန္ ၁၄ း ၆ - ၇  ၊ ၁ ေယာ 
၄ း ၁၆ ။ မနက္ၿဖန္က်ရင္ ၊ ဘာလုပ္မလဲ ။ ကိုယ္႔စိတ္ကူးနဲ႔ ၊ အစီအစဥ္ဆြဲ 
အဒဲီမနက္ၿဖန္၊ တကယ္ေရာက္ဖုိ႔ မေသခ်ာဘူးကြယ္ ။ 
ရွင္ယာကုပ္ ၄ း ၁၃ - ၁၄ ။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဘ၀ဟာ ဒီသီခ်င္းေလးႏွင္႔ က်မ္းပုိဒ္လုိပါဘ။ဲ 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ် ကိုးစားေမွ်ာ္ၾကည္႔ရင္း အစဥ္ 
အၿမဲ ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ၿပီး အသက္ရွင္ၿခင္းသည္ ကြ် ႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ထာ၀ရ 
အသက္ကို ရေစၿခင္းငွာ ၀မ္းေၿမာက္ရႊင္လန္းၿခင္းသို႔ ေရာက္လိမ္႔မည္ဟု ကြ်န္မ၏ 
ဤစာကုိ ဖတ္ရႈခြန္အားေပးၾကေသာ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ ႏွင္႔ သူငယ္ခ်င္း အားလုံးကုိ 
ခြန္အား ေပးလိုက္ပါတယ္။ အားလုံးအေပၚ ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီး ေပးပါေစလို႔ 
ဆုမြန္ ေတာင္းလိုက္ပါတယ္ .. အာမင္ .. 
---------------------------------- 

ရြာသုိ႕ေပးစာ ကိုတြတ္ေပါက္စ 
သုိ႔ -ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ နာမေတာ္ ကမၻာ အဆက္ဆက္ တည္ရိွ 
ပါေစေသာ္...။ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား ဒီစာမ်ား ႏွင္႔ အတူ 
အေဖ ၊ အေမ ၊ မမေလး ႏွင္႔ မိသားစု ရြာသူ/သား အားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္ ပါေစ 
ေသာ္ အာမင္….ေဖ၊ ေမ ႏွင္႔ မမေလး သား သတိရစြာၿဖင္႔ စာေရးလိုက္ပါသည္။ 
အားလုံး ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ ေပ်ာ္ရႊင္ၿခင္း၊ ၿငိမ္သက္ၿခင္း၊ 
၀မ္းေၿမာက္ၿခင္း မ်ားႏွင္႔ ေအးခ်မ္းေနမယ္ဆုိတာ သားယုံၾကည္ပါတယ္။  

က်န္းမာေရး ဂရုစုိက္ပါလို႔ မေရးၿပေတာ႔ပါဘူးေနာ္။ က်န္းမာေရး၏ အရွင္ 
သခင္ ေယရႈက အခုမိသားစုထဲမွာ က်ိန္း၀ပ္ေနၿပီးၿဖစ္ေၾကာင္း အေဖ၊ အေမ ႏွင္႔ မမ 
ေလး တုိ႔လည္းသိရၾကၿပီးဆိုေတာ႔ ဘာမွ မပူေတာ႔ပါဘူး။ အရာအားလုံး ဘုရားသခင္ 
လက္ေတာ္ထဲမွာ ရိွပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ၿငိမ္သက္ၿခင္းန႔ဲ သက္သာၿခင္းအၿပင္ ခုဆုိ 
မိသားစု၀င္အၿဖစ္ အသိအမွတ္ၿပဳထားၿပီးၿဖစ္လို႔ ၀မ္းသာမဆံုးပါ။ အက်ိဳးမဲ႔တ႔ဲ စကားကုိ 
လည္း ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ ဒုစရုိက္ကုိ စြန္႔ၿပီး သုစရုိက္နဲ႔ အသက္ရွင္ပါ။ ဘုရားသခင္က 
က်မ္းစာ ေတာ္ၿမတ္ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္မွာ ေၿပာထားပါတယ္။ ဘုရားစကားဟာ တည္ပါ 
တယ္။ ဘုရားတစ္ပါးတည္း ေၿဖာင္႔မတ္တယ္၊ သစၥာရိွတယ္၊ သန္႔ရွင္းပါတယ္။ ထုိ 
ဘုရား သခင္က ဘာေၿပာထားသလဲဆိုရင္ ရွင္ေယာဟန္ ၃ း ၁၆ ထဲမွာ ပါပါတယ္ 
မမေလး ေရာ ေဖေဖေရာ ေမေမကို ဖတ္ၿပေပးပါ။ ထုိစကားေတာ္က ဘာလဲဆုိေတာ႔ “ 
ဘုရား သခင္၏ သားေတာ္ကုိ ယံုၾကည္ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးၿခင္းသို႔ 
မေရာက္၊ ထာ၀ရအသက္ကို ရေစၿခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တစ္ပါးတည္းေသာ 
သားေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္ ။ 

ဘုရားသခင္ႏွင္႔ သားတုိ႔ ၿပန္လည္ၿပီး မိသားစု၀င္ၿဖစ္ဖုိ႔ ဘုရားသခင္က 
သားတုိ႔ကုိ ၿပန္လက္ခံဖုိ႔ သားတုိ႔ဘက္က ေကာင္းမႈကုသိုလ္၊ ဘာသာတရား ကိုယ္ 
က်င္႔တရားနဲ႔ အေတြးအေခၚ အမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးၿပီး ၾကိဳးစားလို႔ မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင္႔လဲ 
ဆုိေတာ႔ ေရာမၾသ၀ါဒစာ အခန္းၾကီး၃ အခန္းငယ္ ၂၃ ကုိ ၿပန္ဖတ္ပါ ( ေရာ ၃ း ၂၃ ) 
“ အေၾကာင္းမူကား လူအေပါင္းတို႔ သည္ ဒုစရုိက္ကုိၿပဳ၍ ဘုရားသခင့္ ေရွ႕ေတာ္၌ 
အသေရ ပ်က္ၾကၿပီ” တ႔ဲ ဒါေၾကာင္႔မုိ႔ ဘုရားသခင္က သူ႔ရဲ ႔ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ တစ္ပါး 
တည္းေသာ သားေတာ္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚမွာ လူသား အားလုံး 
ရဲ ႔ အၿပစ္။ သားတုိ႔ မိသားစုရဲ႕ အၿပစ္။ သားရဲ ႔ အၿပစ္အတြက္ အေသြးသြန္းၿပီး အၿပစ္ 
ေၾကာင္႔ က်မဲ႔ ထာ၀ရ ငရဲထကဲ ကယ္ႏွဳတ္ေပးရတာေလ။ ၿပီးေတာ႔ သားတုိ႔ရဲ ႔ ၾကိဳးစား 
မႈနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ လွဴဒါန္းမႈေတြဟာလည္း ဘုရားသခင္ရဲ ႔ ေရွ႕ေတာ္မွာ ညစ္ေပေသာ 
အ၀တ္၊ လက္ႏီွးစုတ္နဲ႔ အတူတူပါပဲတဲ႔။ တမလြန္ အတြက္ ကုိယ္လုပ္ေဆာင္တဲ႔ 
ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ အက်င္႔ သီလ ၾကိဳးစားမႈေတြက ဘာတစ္ခုမွ မကယ္ႏုိင္ဘူးေနာ္။ 
ထုိ ဘုရားသခင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သြန္းခ႔ဲတ႔ဲ လက္၀ါးကပ္တုိင္ တရားကို 
ယုံၾကည္ၿခင္း ကဘဲ ကယ္လိမ္႔မယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဒီေန႔ ဘုရားသခင္က သားအားၿဖင္႔ 
မိသားစုကုိ ကယ္တင္ၿခင္းေပးခဲ႔တာ။ သားက လိမၼာလုိ႔ ေတာ္လို႔ တတ္လို႔ မဟုတ္ပါ 
ဘူး။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ ယုံၾကည္ၿခင္းအားၿဖင္႔ ကယ္တင္ၿခင္းရရိွခဲ႔ၿခင္းပါ။ ကုိယ္႔ 
ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ေၾကာင္႔ မဟုတ္သလုိ ဘုရားသခင္ သနားၿခင္း၊ ခ်စ္ၿခင္း၊ ဂရုဏာ 
သက္သက္ေၾကာင္႔ ဆိုတ႔ဲ ေက်းဇူးၿပဳၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေက်းဇူးၿပဳၿခင္းကို 
ယုံၾကည္ၿခင္း အားၿဖင္႔ သားတုိ႔ မိသားစု ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ၿခင္း ရရိွၿခင္းပါ။ 
ေနာင္ေရး အတြက္ ရတက္မေအး မၿဖစ္ပါနဲ႔ေတာ႔။ အေဖက ဦးေက်ာ္ေအး ဆုိတ႔ဲ 
အတုိင္း ဘုရားသခင္က ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္း ထာ၀ရအသက္ကို ေပးၿပီး ေနေစခ်င္လုိ႔ 
ဦးေက်ာ္ေအးလုိ႔ နာမည္ေပးခဲ႔တာေနာ္။ လူ႔ပါးစပ္ကလုိ႔ ေၿပာလို႔ ရေပမဲ႔ စကားက 
ဘုရားစကား ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႏွဳတ္ေတာ္ထြက္ စကားဟာ တည္ၿမဲတယ္ 
ေလ။ ဒါေၾကာင္႔ အေဖကုိ ရြာထဲမွာေနလည္း ဦးေက်ာ္ေအး။ ၿမိဳ ႔ထဲမွာ ေနလည္း 
ဦးေက်ာ္ေအး။ ႏ္ုိင္ငံၿခားမွာေနလည္း ဦးေက်ာ္ေအး ဆုိၿပီး ထည္႔ေနတာေပါ႔။ ဒီနာမည္ 
ကုိ ေပးတဲ႔ ဘုရားသခင္က တည္ၿခင္းနဲ႔ အတူ ၿမဲၿမံၿခင္းပါ ရိွတယ္ေလ။ နိစၥထာ၀ရ 
ဘုရားလို႔ နာမေတာ္ အမည္ ရိွပါတယ္။ အေမ့နာမည္က ေဒၚအုန္းသြင္ ဆိုတ႔ဲ အတုိင္း 
ခုခ်ိန္မွာ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အသက္စမ္းေရတြင္းဟာ အေမ႔ ဆီကေန 
တသြင္သြင္ စီးဆင္းေနၿပီ ၿဖစ္တယ္ဆုိတာ သားဖုန္းဆက္တုိင္း ၾကားရလို႔ ၀မ္းသာ 
လြန္း လို႔ မ်က္ရည္မ်ားေတာင္ လည္ရတယ္။ အခု ဒီစာ ေရးရင္းနဲ႔ တင္ အေမ႔ အတြက္ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ၿခင္းေတြကို ၀မ္းေၿမာက္မႈနဲ႔ မ်က္ရည္က် မိၿပန္တယ္။ ေနာင္ 
တစ္ခ်ိန္မွာ သားတုိ႔ မ်က္ရည္ေတြကုိ ဘုရားသခင္ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္ သုတ္ေပး 
ေတာ္မူမယ္တ႔ဲ။ ခုသားတုိ႔ က်တ႔ဲ မ်က္ရည္ေတြဟာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြေၾကာင္႔ 
နာမည္ တပ္ရေသာ္လည္း အဆုံးမွာ ငါ၏ နာမေတာ္ေၾကာင္႔ စိတ္မပ်က္ ၀မ္းမနည္း 
ေသာ သူသည္ မဂၤလာရွိ၏လုိ႔ က်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ထဲမွာ ခြန္အားေပးထားတယ္ေလ။ 
ဘုရား သခင္ကုိ ေန႔တိုင္း ေကာင္းၾကီးေပးေနာ္။ သား ေရးေပးထားခဲ႔တ႔ဲ သခင္ေယရႈ 
သင္ေပးတဲ႔ ဆုေတာင္းပဌနာကုိ အခ်ိန္တိုင္း ရြတ္ေနပါ။ အခ်ိန္တိုင္း အေမ႔ဆီကေန 
သခင္ေယရႈရဲ ႔ ေမတၱာထာ၀ရ အသက္စမ္းေရေတြက တသြင္သြင္ဘဲ။ အမ်ိဳးထဲမွာေရာ 
ရြာထဲမွာပါ။ တစ္ေန႔ ၿပည္႔လွ်ံလာၿပီး ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေတြ ခံစားရမွာပါ။ အေမ႔ ကုိ 
ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ အာမင္…. 
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မေလးရဲ ႔ နာမည္ကလည္း မခုိင္ဆိုတ႔ဲ အတုိင္း သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ကုိ 
မိမိရဲ ႔ ကယ္တင္ပုိင္ရွင္ အသက္သခင္ ၿဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ဖုိ႔ 
အတြက္ ဘုရားသခင္ ဒီနာမည္ကုိ ေပးခဲ႔တာပါ။ အရင္က မမေလးဟာ ဘယ္လိုပဲ 
စေနသမီး ၿဖစ္လို႔ တစ္ရြာလံုးနဲ႔ တစ္ေယာက္ၿဖစ္ပါေစ။ စိတ္ၾကီးလို႔ ေနပါေစ ဒီ ဒုစရုိက္ 
ကုိ ခုိင္မာေစတဲ႔ ဇာတိလူရဲ႕စိတ္ကုိ ဒီေန႔ သခင္ေယရႈ သြန္းခဲ႔တ႔ဲ လက္၀ါးကပ္တိုင္ 
ေပၚက အေသြးေတာ္က မေလးရဲ ႔ ဇာတိလူ စိတ္တုိၿခင္းရဲ ႔ ဒုစရုိက္ကို ရုိက္ခ်ိဳးၿပီး 
သုစရုိက္ ၀ိညာဥ္လူရဲ႕ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာေတြနဲ႔ ဘုရားသခင္ေၿပာင္းလဲ ေပးသြားၿပီေလ။ 

သင္၏အၿပစ္သည္ ကမၺလာက႔ဲသုိ႔ နီေသာ္လည္း မုိးပြင္႔က႔ဲသုိ႔ ၿဖဴစင္ေစမယ္ 
ဆုိတ႔ဲ ကတိေတာ္ စကားက မေလးရဲ ႔ အသက္တာမွာ ၿပည္႔စုံသလုိ တရြာလံုးလည္း 
မေလး အားၿဖင္႔ ဘုရားရဲ ႔ ကယ္တင္ၿခင္း ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ခံစားရအုံးမယ္ ဆုိတာ 
ေမာင္ေလး ယုံၾကည္ေနပါတယ္။ ဒီစကၤာပူမွာ ရိွေနၾကတဲ႔ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားသခင္ရဲ ႔ 
မိသားစု၀င္ေတြကလည္း ေမာင္ေလးတို႔ တရြာလုံးအတြက္ ဆုေတာင္း ေပးေနၾကပါ 
တယ္။ ဒီအတြက္လည္း ၿပန္ၿပီး မေလးတုိ႔ကုိ ဆုေတာင္းခ်က္ တင္ပါတယ္။ စကၤာပူမွာ 
ရိွတ႔ဲ ဘုရားသခင္ရဲ ႔ သားသမီးတုိင္း ၀ိညာဥ္ေတာ္ ခြန္အားနဲ႔ ၿပည္႔ၿပီး ဘုရားသခင္ရဲ ႔ 
အလုိေတာ္ အတုိင္း ၀န္ခံၿခင္းအသက္တာနဲ႔ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား ဆထက္ထမ္းပုိး 
တုိးၿပီး ေပးကမ္းႏုိင္ေအာင္ ဆုေတာင္းေပးပါ ။ 

မေလးရဲ ႔ နာမည္ မခုိင္ဆိုတ႔ဲ အတုိင္း ယံုၾကည္ၿခင္းကို ခုိင္ခုိင္မာမာ 
ၿဖစ္ေစမဲ႔ သခင္ေယရႈရဲ ႔ တည္ၿမဲေက်ာက္ေပၚမွာ စုိက္ထူထားပါ။ ထုိသခင္ေယရႈ 
ခရစ္ေတာ္ ဘုရားကုိဘဲ မေလးရဲ ႔ ယုံၾကည္ၿခင္းကို သာ၍ ခုိင္မာၿမဲၿမံ ပါေစလိမ္႔မယ္ ။ 
ခုဆို မေလးတို႔လည္း တရားေဟာခ်က္ CD ေတြ ဖြင္႔ရဲ ၾကၿပီလား။ အေစာပိုင္းကလို 
မေၾကာက္ေတာ႔ သလုိ မစုိးရိမ္ေတာ႔ဘူးဆိုတာ ေမာင္ေလးယုံၾကည္ေနတယ္။  

ေမာင္ေလးလည္း ခရစ္ေတာ္ကို သိစက က်မ္းစာဖတ္ရတာ ခုိးေၾကာင္ 
ခုိး၀ွတ္ ဘုရားသီခ်င္း တရားေဟာခ်က္ေတြကုိ နားေထာင္ရတာ ခုိးေၾကာင္ခုိးဝွတ္နဲ႔ 
ရွက္ သလုိလို အထင္ေသးခံရမွာ စုိးသလုိရိွခဲ႔တာပဲ။ ဒါေပမဲ႔ ခုေတာ႔ ဒါေတြအားလံုးဟာ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြ ၿဖစ္သြားပါၿပီ။ ဘုရားသခင္နဲ႔ ေန႔တုိင္းစကားေၿပာပါ။ ဘုရားသခင္ 
အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာေၾကာင္႔ ယေန႔ မေန႔ ေနာင္ကာလ မေၿပာင္းလေဲသာဘုရား 
ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ေမာင္ေလးတို႔နဲ႔ အတူ ရိွေတာ္မူေသာ ဧမာေႏြလ ဘုရား ၿဖစ္ေသာ 
ေၾကာင္႔ သူနဲ႔ပဲ ဘယ္အေၾကာင္းၿဖစ္ၿဖစ္ တိုင္ပင္လို႔ရတယ္ ေဆြးေႏြးလို႔ ရတယ္။ ခၽြဲ 
လုိ႔လည္း ရတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ ႔ နာမေတာ္က အံ႔ၾသဖြယ္ တိုင္ပင္ဘက္ တန္ခုိး 
ၾကီးေသာ ဘုရား၊ ထာ၀ရအဘ ၿငိမ္သက္ၿခင္း အရွင္တ႔ဲ မေလး ေျပာခ်င္တာ။ 
အကုန္လုံး ေၿပာလုိ႔ ရတယ္ေနာ္။ မေလး ခုေၾကာက္ေနတာေတြ ရွက္ေနတာ 
စုိးရိမ္ေနတာေတြဟာ သခင္ေယရႈက ကားတုိင္ေပၚကေန ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြ အၿဖစ္ 
ဖလွယ္ ေပးၿပီးသြားၿပီးၿပီ ဆုိတာကုိ ရွင္းေအာ င္ပုံေလးနဲ႔ ဆြဲၿပီး ရွင္းၿပမယ္ေနာ္။ 
အေမ႔ကုိလည္း ေသခ်ာရွင္းၿပ။ အေမက စာ မဖတ္တတ္ေတာ႔ သူက ႏွလံုးသားနဲ႔ 
ဖတ္မွာ ဒါေၾကာင္႔ မေလးက ေသေသခ်ာခ်ာ ဒီစာကုိ ဆုေတာင္းၿပီး ဖတ္ၿပီးေတာ႔ 
ထပ္ရွင္းၿပေနာ္။  

အမ်ားၾကီး ရိွေသးတယ္ေနာ္ ဒီလ အတြက္ မိသားစုထံကို ဘုရားသခင္ န႔ဲ 
ေမာင္ေလးတို႔ သင္႔ၿမတ္ၿခင္းရၿပီး မိသားစု၀င္ၿဖစ္ရတယ္ ဆုိတာ ခြန္အားေပးစာ 
ေရးရင္း ဒီတင္လဲ စာရပ္အံုးမယ္။ ဘုရားရွင္ နာမ ဘုန္းၾကီးပါေစ…။ ေဖေဖ၊ ေမေမ၊ 
မမေလးနဲ႔ တစ္ရြာလုံး မိသားစုအားလုံး ဘုရားရွင္ ေကာင္းခ်ီး ေပးပါေစ…။ ။ 
ကုိတြတ္ေပါက္စ (သန္႔စင္ေထြး) Joy       
-------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္ တိုးတုိးခုိး 
ေရ့ွဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ ႔ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ဆရာ သမီး တုိးတိုးခုိး 

ၿဖစ္ပါတယ္။ ပဲခူးတုိင္း ေရႊဘံုစုေက်းရြာေလး မွာေနတာပါ။ သမီး စကၤာပူႏုိင္ငံကို 
ေရာက္တာ ၆လပဲ ရိွပါေသးတယ္။ သမီးက သမီးရဲ ႔ အိမ္ရွင္အိမ္မွာ လုပ္သြားတဲ႔ 
အစ္မက ထားခဲ႔ ေပးတဲ႔ သခင္႔စကားစာေစာင္ ဖတ္ေနတာပါ။ အရမ္းလည္း 
ဖတ္ခ်င္ပါတယ္။ သမီး ဖတ္ရုံတင္ မကပါဘူး။ သမီးရဲ ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကုိပါ ေပးဖတ္ 
ပါတယ္။ သမီးတုိ႔ အတြက္လည္း ဗဟုသုတရပါတယ္။ အဓိက ကေတာ႔ သမီး ဘုရား 
သခင္ကုိ ကတိေပးထားတဲ႔ အတုိင္း သက္ေသခံခ်င္လုိ႔ပါဘ။ဲ သမီး ေရးေပးလိုက္တ႔ဲ 
စာေလးကုိ ဆရာဖတ္ၿပီး ေကာင္းသလုိ သမီးကို ထည္႔ေပးပါလို႔ ေမတၱာ ရပ္ခံအပ္ 
ပါတယ္။ သမီးက စာကို စီစဥ္ၿပီး မေရးတတ္လို႔ပါ။ 
တရက္မွာ သမီးရဲ ႔ သူငယ္ခ်င္းဆီက စာကေလး တစ္ေစာင္ သမီးဆီ ေရာက္လာ 
ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းက သူ႔ရဲ ႔ အဆင္မေၿပမႈေတြ ခံစား ေနရတာေတြကို ရင္ဖြင္႔ 

ထားတဲ႔ စာေလးပါ။ သမီးလည္း သူ႔ရဲ ႔ စာေလးကုိ ဖတ္ၿပီး သူနဲ႔ ထပ္တူ ထပ္မွ်ခံစား 
ရပါတယ္။ သူေၾကကြဲ သလုိ သမီးလည္း တအားၾကိတ္ၿပီး တစ္ေယာက္တည္း ခံစား 
ရပါတယ္။ သမီးသူ႔ကို ဘယ္လို ကူညီရမလဆုိဲတာ မသိပါဘူး။ အရမ္းပဲ ကူညီခ်င္ 
တယ္။ ၿပီးေတာ့ သူငယ္ခ်င္းမွာ ဖုန္းမရိွ။ ဖုန္းသံုးခြင္႔ မရိွ။ စီစီတီဗီြ ကင္မရာ (၇)လုံးနဲ႔ 
အိမ္ထဲမွာ ေနရသူပါ။ သမီးလည္း သူနဲ႔ ဖုန္းေၿပာၿပီး အဆက္အသြယ္ လုပ္ခ်င္တယ္။ 
သမီး ဘယ္လုိမွ စဥ္းစားလို႔ မရပါဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ အိမ္ရွင္ကို သမီးရဲ ႔ သူငယ္ခ်င္း ခံစား 
ရတာထက္ ပုိၿပီးေတာ႔ နဲနေဲလး တြန္႔ ၿပီးေတာ႔ သမီးရဲ ႔ အိမ္ရွင္ကို ေၿပာၿပလိုက္တယ္။ 
ေၿပာၿပတယ္ ဆုိတာက အိမ္ရွင္ေတြ သနားၿပီး သမီး ဖုန္းနံပါတ္ ေတာင္းတာ လြယ္ကူ 
ရေအာင္ပါ။ အိမ္ရွင္ေတြက အိမ္ရဲ ႔ ဖုန္းနံပါတ္ သူငယ္ခ်င္းဆီကို ေပးခုိင္းတ႔ဲ အၿပင္ 
သူငယ္ခ်င္းဆီမွာ မရိွတ႔ဲ တံဆိပ္ေခါင္း စာအိတ္ပါ ေပးမယ္တ႔ဲ။ ဒီလုိနဲ႔ သမီး 
အဆင္ေၿပၿပီး ထင္ပါတယ္။ မၿပီးပါဘူး။ အိမ္ရွင္က သမီး သူငယ္ခ်င္အတြက္ MOM 
ရုံးကို တိုင္မယ္တ႔ဲ။ သူတို႔ေတြ MOM ရုံးကို တုိင္မယ္ဆိုတာလည္း သမီးကုိ ဘာမွ 
မေၿပာပါဘူး။ သမီးရဲ ႔ သူငယ္ခ်င္း အေၾကာင္းကိုဘဲ ေမးတယ္။ ေနာက္ဆုံး တိုင္ခ်က္ 
ဖြင္႔ခါနီး သမီးရဲ ႔ သူငယ္ခ်င္း စာကို သက္ေသ အျဖစ္လုိခ်င္တယ္တဲ႔။ အဒဲီအခါမွ သူတုိ႔ 
MOM ရုံးကို တုိင္မယ္ဆုိတာ သမီးသိပါရေတာ႔တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ သမီးရင္ထဲမွာ တုန္႔လွဳပ္ 
သြားပါတယ္။ တအားကုိ ေၾကာက္မိေနပါၿပီး။ ဘယ္လုိလုပ္ရမွန္း မသိေတာ႔ပါဘူး။ 
အိမ္ရွင္ကို သူငယ္ခ်င္း ၿဖစ္တာထက္ နဲနဲပို ေၿပာထားမိတာကုိ ၿပင္လုိ႔လဲ မရေတာ႔ 
ပါဘူး။ ဒါနဲ႔ သမီးအလုပ္က မၿပီးေသးေတာ႔ ရင္ထဲမွာ ဘုရားကို ေတာင္းတမိ ေနခဲ႔ 
ပါတယ္။ အိုဘုရားသခင္ ကယ္ေတာ္မူပါ။ က်ေရာက္မဲ႔ ၿပသနာေတြကို တန္ခုိးေတာ္ 
ရိွရင္ ကယ္တင္ေတာ္မူပါလို။႔ ဒီၿပသနာ ၿငိမ္းသြား ခဲ႔မယ္ဆို သခင္႔စကားစာေစာင္မွာ 
သက္ေသခံပါမယ္လုိ႔ ေၿပာပါတယ္။ အဒဲီလုိနဲ႔ အိမ္ရွင္က သူငယ္ခ်င္းစာ ေပးပါတဲ႔။ 
သမီးက လႊင့္ပစ္လုိက္ၿပီးလို႔ လိမ္ေၿပာလိုက္ပါတယ္။ လိမ္ေၿပာလိုက္ေတာ႔ သူတုိ႔ေတြ 
ဘာမွ လုပ္လုိ႔ မရေတာ႔ဘူးတ႔ဲ။ သမီးသာ စာေပးလိုက္ရင္ ၿပသနာေတြ အရွည္ၾကီး 
တက္ႏုိင္တယ္ဆိုတာ သမီးသိလို႔ပါ။ စာမရွိေတာ႔ အိမ္ရွင္က သမီးသူငယ္ခ်င္းရဲ ႔ အိမ္ 
လိပ္စာကို ထပ္ေတာင္းပါတယ္။ လိပ္စာ က်ေတာ႔ သမီး လိမ္လို႔ မရေတာ႔ဘူး။ 
ေပးလိုက္ပါတယ္။ အဒဲီအခ်ိန္မွာ ရင္ထပ္ပူခဲ႔ ရၿပန္ပါတယ္။ ဒီလိုလဲ ဆုေတာင္းပါ 
တယ္။ ခဏေလာက္ၾကာေတာ႔ အိမ္ရွင္က သမီးကိုေၿပာတယ္ MOM ရုံးကို တိုင္လုိ႔ 
မရေတာ႔ဘူး။ စာက သက္ေသ မရိွလို႔တ႔ဲ။ ဒါေပမဲ႔ သူငယ္ခ်င္းအတြက္ MOM ရုံးကို 
စာပုိ႔ လုိက္ရုံပဲ သူငယ္ခ်င္း အိမ္ရွင္ကို ေၿပာဖို႔ အတြက္ပဲတဲ႔။ အဒဲီ အခါက်မွ သမီး 
ရင္ထဲ ၿဖစ္ေနတဲ႔ ေ၀ဒနာၾကီးေတြ က်သြားပါေတာ႔တယ္။ သံုး ေလး ရက္ေနေတာ႔ 
သူငယ္ခ်င္းကို ေပးလိုက္တ႔ဲ ဖုန္းနံပါတ္နဲ႔ အတူ သမီးကို သူငယ္ခ်င္း ဖုန္းဆက္ပါ 
တယ္။ သမီးက အေျခအေန ဘယ္လုိ ရိွလဲဆုိေတာ႔ သူငယ္ခ်င္းက မသိေတာ႔ 
ဘယ္လုိ အေၿခအေနမွ မရိွဘူး။ ဒီလုိပဲတဲ႔ အဒီဲအခါ က်မွ သမီးလည္း သူငယ္ခ်င္းကို 
ၿဖစ္ပ်က္တ႔ဲ ၿပသနာေတြကို ရွင္းၿပပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းလည္း ေၾကာက္တယ္။ သူ 
ေၾကာက္တာက တၿခားမဟုတ္ပါဘူး။ ၿဖစ္လာမဲ႔ ၿပသနာကုိ ေၾကာက္တာပါ။ အဒဲါနဲ႔ 
သူငယ္ခ်င္းကို အားေပးပါတယ္။ ဘာမွ မၿဖစ္ေတာ႔ဘူး။ ၃-၄ ရက္ေတာင္ရိွၿပီး ဘာမွ 
မထူးဆန္းဘူးဆိုေတာ႔ ၿပသနာၿငိမ္းသြားၿပီးဆိုတာ သူငယ္ခ်င္းကို ရွင္းၿပလုိက္ပါတယ္။ 
ၿပသနာေတြ ၿငိမ္းသြားလုိ႔ ဒီစာေလးကုိ ေရးၿပီး ပုိ႔လုိက္ခ်င္ပါတယ္။ သမီးရဲ ႔ အၿဖစ္ 
အပ်က္ေလးက မထူးဆန္းေပမဲ႔ သမီးအတြက္ ေသေလာက္ေအာင္ ေၾကာက္ေနမိ 
ပါတယ္။ ဆရာ သမီးစာကုိ ဆရာ ဖတ္တာ နားလည္လား မလည္လားေတာ႔ မသိဘူး။ 
သမီးလည္း စာကုိ စီစီရီရီ မေရးတတ္လို႔ပါ ။ ဆရာ ေကာင္းသလုိ စီစစ္ၿပီး ထည္႔ေပးပါ 
ေနာ္။ ဒီစာေလးနဲ႔ အတူ လူေရွ ႔ ဘုရားေရွ ႔ မွာ ၀န္ခံ လုိက္ပါတယ္။ အေယာက္စီတိုင္း 
ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္နဲ႔ အညီ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္း ေပးလိုက္ 
ပါတယ္။ ဆရာ သမီးကုိ ကူညီတ႔ဲ အတြက္ ေက်းဇူး အမ်ားၾကီး အမ်ားၾကီး တင္ပါ 
တယ္။  

ဆရာ sorry ပါ။ ေနာက္ တစ္ခု သက္ေသခံ ဖုိ႔ရိွပါေသးတယ္။ သမီး အခု 
ေန ေနတဲ႔ အိမ္မွာ ပုိးဟပ္ေတြ အမ်ားၾကီး ရိွပါတယ္။ သမီးရဲ ႔ အိမ္ရွင္ေတြက ပုိးဟပ္ 
ကုိ ေသေအာင္ ေၾကာက္ၾကတယ္။ သူတို႔ေတြ ပုိးဟပ္ တစ္ေကာင္ေတြ႔ ရင္ ပစၥည္းေတြ 
အကုန္လုံး ထုတ္ၿပီး မရမက သတ္ပါတယ္။ အဒဲီ အတြက္ သမီး အရမ္းစိတ္ညစ္တယ္။ 
သမီး ဘုရားသခင္ဆီမွာ ဆုေတာင္းပါတယ္။ သမီး အိမ္မွာ ပုိးဟပ္ မရိွဖုိ႔ပါ။ သမီး 
ေတာင္းတ႔ဲအတုိင္း ဘုရားသခင္ ေပးပါတယ္။ အခုဆုိရင္ သမီး အိမ္မွာ ပုိးဟပ္ မေတြ႔ 
တာပဲ ၁ လ ေလာက္ရိွပါၿပီ။ ပုိးဟပ္ ေတြ႔ရင္လည္း သမီး တစ္ေယာက္တည္းပဲ ေတြ႔ 
ေတာ႔တယ္။ အိမ္ရွင္ေတြ မေတြ႔ ၾကပါဘူး။ သမီး တစ္ေယာက္တည္းေတြ႔ရင္ သမီးပဲ 
က်ိတ္ၿပီးေတာ႔ သတ္ (သို႔) ပစ္ထုတ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဘုရားသခင္ကုိ ေက်းဇူး တင္ 
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ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ သားသမီးေတြ လိုတာရိွရင္ မေပးပမဲေနပါဘူး။ ကုိယ္မသိတဲ႔ 
အခ်ိဳ ႔ ေနရာေတြမွာ ဆိုရင္လည္း ကယ္တင္ပါတယ္။ 
သမီးဟာ  စကၤာပူ စေရာက္တုန္းကဆို ဒုကၡ နဲနဲေလး ေရာက္ရင္ ဘုရားသခင္ကို နင္နဲ႔ 
ငါ ေၿပာၿပီး အၿပစ္တင္ခဲ႔ပါတယ္။ အျပစ္တင္ေလ။ သမီး ဒုကၡေရာက္ေလဘဲ။ သမီးက 
ဇြဲရွိရိွ မေတာင္းပါဘူး။ အခုေတာ႔ သမီးရဲ ႔ အၿပစ္ေတြ သိရိွသြားၿပီး ၿဖစ္တ႔ဲ အတြက္ 
ဘုရားသခင္ရဲ ႔ ေၿခရင္းေတာ္ကို ေနာင္တေတြနဲ႔ ၿပန္လည္ တုိး၀င္ေနပါၿပီ။ ေနာက္ဆုိ 
ဘုရားသခင္ကို အၿပစ္မၿမင္ပဲ ဇြရဲွိရိွန႔ဲ ဆုေတာင္းပါမယ္လုိ႔ လူေရွ႕ ဘုရားေရွ႕ မွာ ကတိ 
ေပးရင္ သက္ေသခံ လိုက္ပါတယ္။ သမီးလုိ မမုိက္ရုိင္း ၾကပါနဲ႔လို႔ ေရးၿပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ 
လုိက္ပါတယ္ ။  ။ တုိးတိုးခုိး 
-----------------xxxx---- 
ေဖေဖ စိတ္ဆုိး ေျပပါေစ 
ကြ်န္မ ဟိုကေလး ဘ၀ (၃ ) ႏွစ္ သမီး အရြယ္ကတည္းက မိဘရဲ ႔ စြန္႔ပစ္မႈ ကုိ ခံခဲ႔ 
ရသူပါ။ အဖုိးနဲ႔ အဖြားက ၾကည္႔ရႈ ေစာင္႔ေရွာက္ ေပးခဲ႔လုိ႔ ဒီဘ၀ ဒီေနရာ ဒီအခ်ိန္အခါ 
ထိ ေလာကထဲမွာ ရွင္သန္ေနရတာပါ။ ဘုရားသခင္ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္တယ္။ 
ကြ်န္မ ( ၅ ) ႏွစ္ သမီး အရြယ္ကတည္းက အဖုိး အဖြား အားေပးမႈ မပါပဲ ဘုရား 
ေက်ာင္း သြားတက္တယ္။ Sunday School လည္း ပုံမွန္ တက္တတ္တယ္။ အခုခ်ိန္ 
ထိ ဘယ္သူ႔ ေ၀ငွ သက္ေသခံမႈ ေၾကာင္႔ မပါဘဲ သခင္ေယရႈ ကို ယုံၾကည္လက္ခံသူ 
ပါ။ သခင္ေယရႈ အေၾကာင္း ထိထိေတြ႔ေတြ႔ ဘယ္သူမွ မေၿပာဖူးပါဘူး။ သန္႔ရွင္းေသာ 
၀ိညာဥ္ ေတာ္ေၾကာင္႔ ကိုယ္႔ႏွလံုးသားမွာ နားလည္ၿပီး ကြ်န္မ ရုိးရုိးေလး ယုံၾကည္ေန 
တာပါ။ ကိုယ္႔ဘ၀ကုိ အပ္ႏံွခဲ႔တယ္။ အခ်ိန္အခါေတြ ေၿပာင္းလဲမႈ ေတြ ေအာက္မွာ 
ကြ်န္မမွာ တမ္းတမႈေတြ အားက်မႈေတြ အၿမဲၾကံဳရတယ္။ ကုိယ္႔ကိုယ္ကို ႏွစ္သိမ္႔ ႏုိင္တ႔ဲ 
တေန႔ေတာ႔ အဒဲါေတြရဲ႕ေအာက္က လြတ္ေၿမာက္ခဲ႔ တယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ဒါလည္း 
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ေၾကာင္႔ပါ။ သူမ်ား ေဖေဖ ေမေမ ေခၚသံ ၾကားေတာ႔ 
လည္း ကြ် န္မလည္း ေခၚခ်င္တယ္။ ကြ် န္မလည္း လူသား တစ္ေယာက္ပဲေလ။ လူေတြ 
လုပ္တတ္တဲ႔ အလုပ္ကို လုပ္ဖူး ခ်င္ခဲ႔တယ္။ အခြင္႔ မသာလုိ႔ေပါ႔။ ဒီအရာကို တမ္းတ 
မေနသင္႔ဘူး ဆိုတ႔ဲ အသိတစ္ခုကို ဘုရားေပးတဲ႔ေန႔မွာေတာ႔ ကြ် န္မ အားကိုးတ႔ဲ ဘုရား 
သခင္ဟာ ေဖေဖ ၿဖစ္ခြင္႔ ရိွသလို ေမေမလည္း ၿဖစ္ခြင္႔ရိွတယ္။ ကမၻာၾကီး တစ္ခုလုံးကို 
ပုိင္ဆိုင္ထားတဲ႔ သခင္႔ကုိ မိဘေတာ္ခြင္႔ ရလုိက္တာဘဲ။ ထို႔ေၾကာင္႔ တုိင္ပင္ေဖာ္ တုိင္ 
ပင္ဖက္ တန္ခုိးၾကီးတ႔ဲ ဘုရားပါ။ ကြ်န္မ ၀မ္းသာတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ေၿပာၿပတတ္သလုိ ၀မ္း 
နည္းတ႔ဲ အခ်ိန္မွာလည္း ေၿပာၿပတတ္ပါတယ္။ တခါတေလမွာ စိတ္ဆိုး စိတ္ေကာက္ 
လည္း ၿဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ အဒဲီအခါမွာ ကြ် န္မရဲ ႔ မၿမင္ႏုိင္တ႔ဲ အာရုံကေန ႏွလံုးသား 
ဆီသို႔ ႏူးညံ့ေသာ အေတြးတစ္ခုနဲ႔ ဘုရားသခင္က ကြ်န္မကို ေခ်ာ႔တတ္ပါတယ္။ ေမ႔ 
လည္း ေမ့တတ္ပါေသးတယ္။ ထုိေန႔ေတြက တစ္ခုေသာ ေမ႔တတ္တ႔ဲ အေၾကာင္းကို 
သက္ေသ ခံပါရေစ။ တေန႔မွာ ေခါင္းမူးၿပီး ေဆးရုံ ေရာက္သြားပါတယ္။ (၃) ရက္ 
ေလာက္ ေဆးေသာက္လုိက္ရပါတယ္။ ေဒါက္တာက ဓာတ္မွန္ရုိက္ဖုိ႔ ေၿပာပါတယ္။ 
ကြ်န္မ နည္းနည္းေတာ႔ ေတြေ၀ သြားခဲ႔ပါတယ္။ ဘယ္လို ေၿဖရမလေဲပါ႔။ ေနာက္ဆံုး 
ေတာ႔ ဓာတ္မွန္ရုိက္ေတာ႔လည္း အေၿခအေန မွန္သိရတာေပါ႔လို႔ ဘုရားကို အပ္ႏံွၿပီး 
ရုိက္ လိုက္ပါတယ္။ ကြ် န္မ စိတ္နဲ႔ အထင္နဲ႔ ဦးေႏွာက္ ကင္ဆာ အက်ိတ္မ်ား 
ရိွတာလား ဒါမွမဟုတ္ ေသြးကင္ဆာ မ်ားလားေပါ႔။ ပူပင္ေသာက ေရာက္ခဲ႔ရင္ ဘ၀မွာ 
ပင္ပန္းမႈေတြ အမ်ားၾကီး ေတြ႔ခဲ႔ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အဒဲီေန႔ဟာ ဘ၀ရဲ႕ အပင္ပန္းဆံုး 
ေန႔ပါပဲ။ ဆုေတာင္းတာလည္း ထပ္ခါတလလဲဲပဲ။ ၿပီးေတာ႔ ကြ်န္မ ဘုရားသခင္ကို 
ကတိ တစ္ခု ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ သမီးမွာ ဘာေရာဂါမွ မရိွပါေစနဲ႔။ မရိွဘူး 
ဆုိရင္ သမီး သက္ေသခံပါမယ္။ ဘုရားသခင္ ကြ်န္မ အေပၚ ေကာင္းၿမတ္ေၾကာင္း နဲ႔ 
ဘုရားသခင္ဟာ အသက္ရွင္တ႔ဲ ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္းေပါ႔ ကိုယ္တိုင္ခံစား ထိေတြ႔ရတဲ႔ 
အေၾကာင္းေတြေပါ႔ ။ အေၿဖက မနက္ၿဖန္ က်မွသိရမယ္။ တစ္ညလုံး အိပ္မေပ်ာ္ဘူး။ 
ေက်းဇူး ေတာ္ေၾကာင္႔ ဘာမွ မရိွဘူးတ႔ဲ။ Oh ! My God အရမ္းကို ေပ်ာ္သြားတယ္။ 
ဘ၀ မွာ အေပ်ာ္ဆုံး ေန႔လည္း ေရာက္ခဲ႔ၿပန္တယ္။ တစ္ညလုံး ေသတြင္းထဲ ခုန္ခ် 
ရေတာ႔မဲ႔ ဆဲဆဲ ရွင္သန္ခဲ႔ရၿပန္ပါတယ္။ ေဆးရုံတက္ရေတာ႔ ေငြက ($1000) ကုန္ 
သြားတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ (insurance) ၀ယ္ထားမိတယ္။ ( ၅ )လ အၾကာမွာ 
ကုန္ထားတဲ႔ ေငြေတြ အကုန္ၿပန္ေပးတယ္။ တကယ္ဆုိ ကြ်န္မ လုံး၀ ေမွ်ာ္လင္႔စရာ 
လုံး၀ မရွိတာ။ အၿခားသူေတြကေတာ႔ မၿဖစ္နုိင္ပါဘူးတ႔ဲ။ အဒဲါေတြ ဂရုမစုိက္ပဲ 
(insurance) ကို ေလွ်ာက္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ ဘုရားရွင္က ေကာင္းၿမတ္သလဲ 
ဘယ္လုိမွ ႏိွဳင္းယွဥ္လို႔ မေၿပာၿပတတ္ေအာင္ပါပဲ။ အဲေလာက္ သက္ေသကုိ ၿပေနရဲ႕ 
သားနဲ႔ ဘုရားသခင္ကို ကတိေပးထားတာကုိ ဖ်က္မိတယ္။ ၿပန္လာေတာ႔ သက္ေသခံ 

ဖုိ႔ ပ်င္းသလို ခံစားရတယ္။ အၿခားအရာေတြကို အာရုံစုိက္ လိုက္တယ္။ လ်စ္လ်ဴထားမိ 
တယ္။ ကြ်န္မ အရမ္းကို မုိက္ပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္ကစၿပီး အရာရာမွာ လြဲေခ်ာ္မႈေတြ 
ခဏ ခဏ ေတြ႔ၾကံဳလာတယ္။ခံႏုိင္ရည္ မရိွတ႔ဲ အဆုံးမွာ ကြ်န္မ ၿပန္လည္ၿပီး ဆင္ၿခင္ 
မိတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ကြ်န္မ မွားတယ္ ဆိုတ႔ဲအေၾကာင္း ဘုရားေရွ႕ လူေရွ႕ မွာ သက္ 
ေသခံပါတယ္။ ကြ်န္မ အားကုိးတ႔ဲ ဘုရားသခင္ စိတ္ဆိုး ေၿပပါေစလို႔ သမီး ေတာင္းပန္ 
ပါတယ္ ဘုရားသခင္ ။ သုတၱံ ၂၉ း ၁ “ အထပ္ထပ္ ဆုံးမၿခင္းကို ခံရေသာ္လည္း မိမိ 
လည္ပင္းကို ခုိင္မာ ေစေသာသူသည္ ကုိးကြယ္ရာ မရ ရုတ္တရက္ ပ်က္စီးလိမ္႔မည္ ” 

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

ဥာဏ္-သိနားလည္ျခင္း (Understanding) ေစာစံေအာင္ 
     အႀကံ ေပးႏုိင္ေသာအခြင့္ႏွင့္ ပညာရတနာသည္ ငါ၌ ႐ိွ၏။ ငါသည္ ဥာဏ္ျဖစ္၍ 
အစြမ္းသတိၱႏွင့္ ျပည့္စုံ၏ (သုတၱံ ၈း ၁၄)။ 
     ဥာဏ္ (Understanding) ဆိုသည္မွာ ပုိင္းျခားနားလည္ တတ္ျခင္း၊ ထုိးထြင္း 
သိျမင္ျခင္းကို ဆုိလုိသည္။ အရာရာကုိ မွန္ကန္စြာပုိင္းျခားတတ္ျခင္း- ဥာဏ္သည္ 
ဘုရားသခင္ ထံမွလာ၏။ သုတၱံက်မ္းကို ေရးသားခဲ့သူ ေရွာလမုန္သည္ ဘုရားသခင္ 
ေပးေသာ ဥာဏ္ကုိ ရသူျဖစ္သည္။ သူ၏ ဥာဏ္ပညာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ ေမးသမွ်ကို ေျဖၾကား 
ႏုိင္မႈတို႔အတြက္ ေရွဘျပည္ မိဘုရားက ခ်ီးမြမ္းထားပါသည္။ အကယ္စစ္စစ္ ေရွာလ 
မုန္ ရေသာ ဥာဏ္ပညာသည္ ဘုရားထံမွျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ကုိသာ ခ်ီးမြမ္း ရေပမည္။  

ယေန႔ကာလသည္ ခဲယဥ္းဆိုးယုတ္ေသာ ေခတ္ကာလျဖစ္၍ ဘုရား ေပး 
ေသာ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ အသက္႐ွင္ရန္ လုိေပသည္။ သုတၱံက်မ္းသည္ မေကာင္းေသာ 
လမ္း၊ မုသာလမ္းကုိ ေရွာင္၍ အသက္ရွင္ျခင္းလမ္း၊ သမၼာတရားႏွင့္ညီေသာ လမ္းကို 
ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ညႊန္ျပထား၍ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဖတ္႐ႈေလ့လာ ဆင္ျခင္အပ္ေသာ 
က်မ္း ျဖစ္သည္။ သိနားလည္ျခင္း ဥာဏ္သည္ ဘုရားထံမွ လာသည္။ ဘုရား ဖြင့္ျပျခင္း 
ခံရမွ သိနားလည္ျခင္းဥာဏ္ ရပါသည္။ သုတံၱ ၈ ၌ ခရစ္ေတာ္ကုိ ထိုဥာဏ္ပညာ ႏွင့္ 
ခုိင္းႏိႈင္း ေဖၚျပထားသည္။ အသင္းေတာ္ေခတ္ကာလ အစပုိင္း၌ သိနားလည္ျခင္း 
ဥာဏ္ ကုိ အထူး အေလးထားကာ သမၼာ တရားလမ္းမွ လြဲသြားၾကေသာ ေနာ့စ္တစ္ 
Gnostics (ဂရိ ပညာတတ္) တုိ႔က မိမိတို႔၏ သိနားလည္ျခင္းဥာဏ္ကုိ ဦးစားေပး 
ၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ေယ႐ႈကို ခြဲျခား၍ ခရစ္ေတာ္၏ လူသား ျဖစ္ျခင္းကို ျငင္းပယ္ 
ခ့ဲၾကသည္။ က်မ္းစာကို မိမိတို႔၏ ေတြးေခၚဥာဏ္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အနက္ဖြင့္ခ့ဲၾကသည္။ 
တဖန္ အုိင္ရီးယပ္ Arius ကလည္း သုတၱံ ၈ ကိုသာ အထူးေလ့လာလ်က္ ခရစ္ေတာ္ 
ကုိ ခမည္းေတာ္က ဖန္ဆင္းခ့ဲေၾကာင္း၊ သားေတာ္၌ အစ႐ိွၿပီး ခမည္းေတာ္၌ အစ 
မ႐ိွေၾကာင္း လြဲမွားစြာ ခံယူသင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ က်မ္းစာ တစ္အုပ္လုံးသည္ ခရစ္ေတာ္ 
ကုိ ရည္ညႊန္းထားသည္ မွန္ေသာ္လည္း က်မ္းပိုဒ္ တစ္ခုတည္းကိုသာ အဓိက ထား၍ 
အနက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးဖြင့္ဆိုပါက လမ္းလြဲသြားႏိုင္ပါသည္။ သုတံၱက်မ္း၊ ဆာလံက်မ္း 
တုိ႔သည္ စာေပလကၤာက်မ္းမ်ား ျဖစ္၍ အဓိက ဆိုလုိခ်က္ကို ရယူရန္ အေရးႀကီးလွပါ 
သည္။ ဥပမာ သက္မ့ဲျဖစ္ေသာ အရာတို႔ကုိ သက္ရိွသဖြယ္ တင္စားထားခ်က္မ်ား ပါရိွ 
သျဖင့္ ၎တုိ႔ကုိ က်မ္းစကား အတုိင္း တုိက္႐ုိက္အနက္ျပန္ဆို၍ မရႏုိင္ပါ။ သု ၈ ၌ 
ပညာ ဥာဏ္ကုိ သက္႐ိွပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ခုိင္းႏုိင္း ထားပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ သုတၱံက်မ္းသည္ 
ခရစ္ေတာ္၏ပုံရိပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဥာဏ္ပညာ၊ ဘုရားသခင္၏ သေဘာ သဘာ၀ 
အထမွဲ တစ္ခုကိုသာ ေဖၚက်ဴးေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္ကုိ လက္ခံရရိွသူသည္ ခရစ္ေတာ္ 
၏ ပညာကုိ ရေၾကာင္း သိမွတ္ခံယူႏုိင္ပါသည္(၁ေကာ၊ ၁း၂၄၊ ၃၀၊ ေကာ၃း၂)။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသက္တာ၌ ခရစ္ေတာ္ကုိ လက္ခံရရိွၿပီး ခရစ္ေတာ္ အုပ္စုိးျခင္း ခံယူကာ 
ပညာမဲ့ေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ ပယ္ေရွာင္ကာ ပညာလမ္းကုိသာ ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ 
အုိအဖ ယေန႔ကာလ၌ ကုိယ္ေတာ္ေပးေသာ ဥာဏ္ပညာ သမၼာသတိႏွင့္ က်င့္ေဆာင္ 
ႏုိင္ရန္ လမ္းျပသြန္သင္ေတာ္မူပါ (အာမင္)။   ။ ေစာစံေအာင္(ဆရာေတာ္) 
-------------------------------- 

ထိမိ၍လဲစရာမ်ား  ေလာမဲ 
၁၉၈၀ ပတ္၀န္းက်င္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္းရွိ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း၀င္းထဲတြင္ 
မိသားစု သုံးေလးစုခန္႔ ေနထိုင္ပါသည္။ ေနထိုင္ေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ အသင္းေတာ္မွ 
ခရစ္ေတာ္ ေမတၱာ သက္ေသျပလွ်က္ ေနထိုင္ခြင့္ကို ေပးထားပါသည္။ ထုိမိသားစု 
မ်ားထဲတြင္ သားသမီး ၉ ေယာက္ ရွိေသာ မိသားစုသည္ ထူးျခား၏။ အဆင္းရဲဆံုး 
ျဖစ္သလုိ အိမ္ေထာင္ရွင္ဖခင္မွာ မယံုၾကည္သူ ျဖစ္သည္။ ထိုမိသားစုသည္ ဘုရား 
ေက်ာင္း၏ ေအာက္ေျခ ေဝယာဝစၥ မ်ားကို ၀ုိင္းကူလုပ္ၾကပါသည္။ သန္႔ရွင္းေရးမွ အစ 
လူေသ အေလာင္းျပင္သည္အထိ ပါ၀င္ကူညီၾကပါသည္။ ထုိမိသားစုသည္လည္း ဖခင္ 
အတြက္ ခရစ္ေတာ္ကိုသိရိွ လက္ခံရန္ ေဝငွျခင္း ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား 
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ဆက္ကပ္လာခ့ဲပါသည္။ ဖခင္လည္း သမၼာက်မ္းစာကို အေသးစိတ္ေလ့လာဖတ္ရႈေလ့ 
ရွိၿပီး သားသမီးမ်ားကို ကိုယ္တုိင္လက္ဆြဲလွ်က္ ဘုရားေက်ာင္းအတူ သြားေလ့ရွိပါ 
သည္။ ပြဲေတာ္ ေန႔ရက္ တရက္တြင္ ဖခင္သည္လည္း သူ႕သားသမီးႏွင့္အတူ ၀တ္ျပဳ 
စည္းေ၀းသည့္ အခန္းထဲတြင္ ရွိေနခ့ဲပါသည္။ မယံုၾကည္သူ ဖခင္ထံသုိ႔ 
အသင္းေထာက္လူႀကီး ေရာက္ရွိ လာၿပီး ဗတၱိဇံ ခံယူေသာ ယုံၾကည္သူမ်ားသာ 
ပြဲေတာ္ ၀င္ႏုိင္ၿပီး အခန္းထဲမွ ထြက္သြား ေပးရန္ ေတာင္းပန္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖခင္ 
သည္လည္း သားသမီး လက္မ်ားကုိ ဆြဲၿပီး အိမ္ျပန္သြားပါေတာ့သည္။ ဘုရားေက်ာင္း 
ေဘးနားတြင္ ေရတြင္း တခုရွိၿပီး ဘုရားေက်ာင္းတြင္းေနေသာ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 
အနီးအနား ပတ္၀န္းက်င္မ်ား အားထားရာ ေရတြင္းတခု ျဖစ္ပါသည္။ ေရ၀ုိင္းခပ္သူ 
မ်ားလာ သည့္ နည္းတူ လူ႕ သဘာ၀ အတုိင္း မယုံၾကည္သူ ေရခပ္တာကုိ အခ်ိဳ႕ေသာ 
သူမ်ား ျငဴစူလာသည္။ ဘုရား ေက်ာင္းနား လူအ၀င္အထြက္မ်ားသည္ ဆိုေသာ 
အေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖင့္ ေရခပ္လို႔ မရေအာင္ ျခံစည္းရုိး ကာလုိက္ပါေတာ့သည္။ 
ခရစ္ေတာ္ကို ေလ့လာေနေသာ မယံုၾကည္သူဖခင္သည္ ဘာမွ်မေျပာ အရာရာ 
တုိင္းကို ၀န္ခံႏုိင္သူျဖစ္သလို သူ႕စိတ္တြင္ ဘာျဖစ္သည္ကိုေတာ့ လူမသိ။ တေန႔တြင္ 
အမႈေတာ္ေဆာင္တပါး (အျခားေဒသ) မွေရာက္ရွိ လာၿပီး ဘုရားရွိခုိး မိတ္သဟာရ 
ဖြဲ႔ပါသည္။ ဘုရားရွိခုိးၿပီး ဆရာေတာ္သည္ ရင္းႏီွးေနေသာ မယံုၾကည္သူ ဖခင္ 
ႏွင့္စကားေျပာ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဆရာေတာ္= “ ဒါနဲ႔ ကို xxx ခင္ဗ်ား ဘယ္ေတာ့ ႏွစ္ျခင္း ခံမလဲ”မယံုၾကည္သူ ဖခင္ = 
“ဟုတ္က့ဲ ခံမွွာပါ၊ က်ေနာ္က အေမတခု သားတခု ဆုိေတာ့ အေမ့တြက္ ခ်င့္ခ်ိန္ 
ေနတာပါ”ဆရာေတာ္ = ကုိ xxx ဘုရားသခင္မွာ အမိ မရွိ ႏွမ မရွိဘူး။ 
ႏွစ္ျခင္းခံစရာရိွတာ ခံလိုက္ပါ။ 
မယံုၾကည္သူ ဖခင္သည္ ဘာမွမေျပာ သို႔ေသာ္ မ်က္ႏွာေတာ့ ပ်က္ေနပါသည္။ သူ႕ 
စိတ္ထဲတြင္ေတာ့ ႀကီးမား ေသာအရာတခု ရွိေနပါၿပီ။ သမၼာက်မ္းစာကို က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာထားသူ၊ မိဘကို ရုိေသစြာ ျပဳရမည္ဟု က်မ္းစာလာသလုိ ဗုဒၶဘာသာ 
၀င္တို႔ အယူရလည္း မိဘကုိ ရုိေသစြာ ထားရိွရမည္ဟု သြန္သင္ထားပါ သည္။ 

ေနာက္ေန႔တြင္ ၄င္း မယံုၾကည္ရေသးသူ ဖခင္သည္ ဆံပင္ညႇပ္ဆုိင္ 
သြားၿပီး ကတုံး တုံးလိုက္ ပါသည္။ ထူးျခားေသာ ဖခင္၏ အျပဳအမူကုိ အိမ္သားမ်ား 
မရိပ္မိ။ ေနာက္ တေန႔တြင္ ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕သုိ႔သြားၿပီး ဘုန္းႀကီး ၀တ္ပါေတာ့သည္။ 
ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံ ခါနီးေသာ သူ၏ ႏွလုံးသားသည္ မထင္မွတ္ဘဲ ၿပိဳလဲခဲ့ပါၿပီ။ 
တတ္ႏုိင္သေလာက္ သူ၏ ခံစား ခ့ဲရသည္မ်ားကုိ မိသားစုမွတဆင့္ ေလ့လာခ့ဲၿပီး 
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာထမဲွ အဓိက တခ်ိဳ႕ကို ေ၀မွ်လိုပါသည္။ သူ၏ ႏွလံုးသား 
ၿပိဳလဲေအာင္ ထုိးႏွက္ခ့ဲသည့္ ရုိက္ခ်က္ မ်ားမွာ- 

- ထိမိလစဲရာ ခရစ္ယာန္တခ်ိဳ႕၏ အသက္တာမ်ား 
- ဘုရားေက်ာင္း ဝတ္ျပဳ တရားေဟာေသာအခါ အျခားေသာ ဘာသာ 

ဝင္မ်ားကို ထိုးႏွက္ေျပာဆိုျခင္း။ 
- တသက္လံုး ရင္ထဲစြဲခဲ့သည့္ မိဘႏွင့္ ခေလး ဆက္ဆံေရးကုိ 

မထီမ့ဲျမင္ ျပဳျခင္း 
- သူ အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ခ်ိန္ ဇနီးကို အားကိုးေနခဲ့ရေသာ အခ်ိန္ ကာလ 

တြင္ ဇနီး၏ မိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားမွ မယံုၾကည္ရေသးသူ ခင္ပြန္း 
သည္ အားကုိးစရာ မရွိ ကြာရွင္းျပတ္ဆဲရန္ တုိက္တြန္းျခင္း။ 

ေနာက္ဆုံးတြင္ ခရစ္ေတာ္ကုိ လက္ခံရန္ ႏုနယ္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ၿပိဳလဲခ့ဲ 
သည္မွာ ယေန႔ခ်ိန္ ၂၀၁၂ ထိပင္။ သူႏွင့္ေနာက္ဆံုး ထိေတြ႔ခ့ဲေသာ အမႈေတာ္ ေဆာင္ 
ကုိ ေလ့လာမိသည္။ သူသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ လူသိမ်ား ေသာ ဆရာေတာ္ တပါး 
ျဖစ္သည္။ သူ၏ ဘ၀အရင္းခံကို ေလ့လာေသာ္ သူသည္ မိဘမ့ဲ ခေလးျဖစ္ခ့ဲၿပီး မိဘ 
ႏွင့္ ခေလးၾကားတြင္ရွိေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္သံေယာဇဥ္ကုိ စာေတြ႔ သိေသာ္လည္း 
လက္ေတြ႔ မခံစား ခ့ဲရသျဖင့္ တဖက္သား၏ စိတ္ထဲတြင္ ရွိေနမည့္အရာကုိ သတိ 
မထားမိ။ သူေျပာေသာ စကားသည္ မမွားသလုိ သူ၏ စကားသည္ အမွန္တရား 
ေပၚတြင္ ရပ္တည္ထား၏။ သုိ႔ေသာ္ အမွန္တရားသည္ အျမဲတမ္း မတည္ အမွန္ 
တရားသည္ ေျပာင္းလဲတတ္ၿပီး သမၼာတရားသည္သာ အျမဲတည္၏။ အမွန္တရားႏွင့္ 
မတူေသာ သမၼာတရား၏ ဝိေသသ လကၡဏာမ်ားမွာ သမၼာတရားတြင္ မွန္ကန္ျခင္း၊ 
ေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ အေရးႀကီး ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပါ၏။ 

ခရစ္ေတာ္ကို မသိရွိ မလက္ခံရေသာသူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံ 
ႏုိင္ရန္ အရင္ေလ့လာပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေလ့လာရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္း၊ 
တရား ေဒသနာမ်ား နားေထာင္ျခင္း၊ ၀တ္ျပဳစည္ေ၀း ဘုရားရွိခုိး ပုံမ်ားကုိ ေလ့လာ 

တတ္ၾက ပါသည္။ ယုံၾကည္သူ သားသမီးမ်ား သတိထားသင့္သည့္ အရာတခုမွာ 
ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံကိုးကြယ္ရန္ ေလ့လာသူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ကုိ လက္ခံ ရရွိၿပီး 
ေသာ ယုံၾကည္သူမ်ားကုိပါ တိတ္ဆိတ္စြာ ေလ့လာတတ္ပါသည္။ ေန႔စဥ္ဘ၀၏ အမႈမဲ့ 
အမွတ္မ့ဲ အမူအရာမ်ားသည္ ထိမိ လစဲရာျဖစ္တတ္သလုိ ဆံုးရႈံးမႈလဲ ျဖစ္တတ္ 
ေၾကာင္း ေ၀ငွ လုိက္ရပါသည္။ ။ ေလာမဲ 
 
 

အငယ္ဆုံးသူမ်ား၏အက်ယ္ဆုံးခ်ီးမြမ္းသံ မင္းေအာင္သက္လြင္ 
၄-၁၂-၂ဝ၁ဝ ေန႕ဟာ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေသာ လ 
ပထမ အပါတ္ တနဂၤေႏြေန႕ sweet december ျဖစ္ပါ 
တယ္။ အဲဒီေန႕ဟာ ပြဲေတာ္ မဂၤလာ ခံယူ ရမ့ဲ ေန႕လဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာ ခရစ္ယာန္ ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားဟာ အဲဒီ ေန႕ကို greeting season ရဲ႕ ပထမ 
ဦးဆံုး တနဂၤေႏြ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဘုရား ေက်ာင္းကို သြားဖို႕ 
အားခဲၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လဲ ဘုရားေက်ာင္းသြားဖို႕ 
ျပင္ဆင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ  အျခား တစ္ေနရာမွာ တရားေဟာ 
ေပးဖုိ႕ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ က ကၽြန္ေတာ့္ကို ဖုန္းနဲ႕ 

သတင္းပုိ႕ ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ လရဲ႕ ပထမဆံုး တနဂၤေႏြေန႕ျဖစ္တဲ့အတြက္ sweet 
December ပြဲ လုပ္ေပးဖို႕ မိတ္သ ဟာယ ကစားပြဲေလး လုပ္ေပးဖုိ႕နဲ႕ တရားေဟာ 
ဦးေဆာင္ေပး ဖုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒါနဲ႕ဘဲ အဒဲီေန႕က ကၽြန္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းကို မေရာက္ျဖစ္ဘဲ မိတ္ေဆြ 
ဖိတ္ၾကား ထားတ့ဲအတုိင္း သူတုိ႕ ခ်ိန္းတဲ့ေနရာကို ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ စင္ကာပူ 
ႏုိင္ငံ စီးတီးေဟာ ဘူတာ ပင္နီစူးလားေစ်းရံု ေနာက္က ေတာင္ကုန္းေလး ေပၚမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ လူအေယာက္သံုးဆယ္ခန္႕ စုေဝး ေနရာယူေနၾကပါတယ္။ သူတုိ႕နဲ႕ 
ေတြ႕ဆံု မိတ္သဟာယဖြြဲ႕ၿပီးေနာက္ သိလာခ့ဲရတာကေတာ့ သူတုိ႕ဟာ စင္ကာပူႏုိင္ငံ 
တဝွမ္းမွာ ရိွတဲ့ စင္ကာပူႏုိင္ငံသား မိသားစုအိမ္ေတြမွာ အိမ္အလုပ္ကုိ ကူညီလုပ္ကိုင္ 
ေပးဖုိ႕ တရားဝင္ေရာက္ရိွ ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့သူေတြနဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရး။ 
သေဘၤာက်င္းက အလုပ္သမား။ အလုပ္သမေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ိန္းထားတဲ့ 
အခ်ိန္ထက္ နာရီဝက္ ေနာက္က်ၿပီး ေရာက္သြားပါတယ္။ သူတုိ႕ေတြကေတာ့ သူတို႕ 
ယူလာတဲ့ ဟင္းေတြ ထမင္းေတြကုိ စားေနတဲ့သူက စား၊ စားၿပီးတဲ့ သူကလည္း 
အခ်င္းခ်င္း စကားေတြေဖာင္ဖြဲ႕ေျပာေနၾကပါတယ္။ 

သူတို႕ ခ်က္ထားတဲ့ ဟင္းေတြကလဲ အစုံပါဘ။ဲ ဘဲသား၊ ၾကက္သား။ 
အမဲသားႏွပ္။ ဝက္သား။ ပုဇြန္သုတ္၊ တုိ႕စရာ ဟင္းရြက္စုံ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ငပိခ်က္၊  
အခ်ိဳတည္းစရာ သစ္သီးဝလံ ကိုးမ်ိဳးကို ေတြ႕ရပါတယ္။ စီစဥ္သူ မိတ္ေဆြ စာေရး 
ဆရာမက ကၽြန္မက ဝိညာဥ္အသီး ကုိးလံုးကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ အေနနဲ႕ အခ်ိဳတည္းဖုိ႕ 
အသီး ကုိးမ်ိဳး စီစဥ္ထားပါတယ္တဲ့။ ေနာက္ေတာ့ သူတို႕ေတြ လက္ေဆာင္ ပစၥည္း 
လဲၾကပါတယ္။ ေဒၚလာ တစ္ဆယ္ထက္ မနည္းတဲ့ ေစ်းန႕ဲလက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြ 
လဲၾက။ မဲလိပ္ႏႈိက္ၿပီး ကုိယ္က်တဲ့ မဲအတုိင္း သရုပ္ေဆာင္ၾကရပါတယ္။ ေနာက္မွ 
သိရတာက အဲဒီေန႕ေကၽြးတဲ့ ဟင္းေတြ စုံေနရျခင္းးဟာ သူတုိ႕က ကုိယ့္ခြဲတမ္းန႕ဲ 
ကုိယ္ တစ္ေယာက္ကို ဟင္းတစ္မ်ိဳးစီ တာဝန္ယူ ခ်က္ျပဳတ္ယူလာရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ 
တစ္လွည့္စီ သီခ်င္းဆို ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းၾကပါတယ္။ သူတို႕ေလးေတြ လုပ္ကိုင္ 
ေနထိုင္တဲ့ အဆင့္အတန္းကေတာ့ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ အမ်ားအျမင္ လစာအနဲဆုံး၊ 
အငယ္ဆုံး လူသားေတြပါ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႕ရဲ႕ ေငြ။ ႏွလုံးသား။ အစြမ္းသတိၱ။ 
ဆက္ကပ္မႈ၊ ပါဝင္ ေပးဆပ္မႈ ကေတာ့ အျခားသူေတြလုိ စာတန္ေနာက္ မလိုက္ဘဲ 
ယုံၾကည္သူခ်င္း စည္းေဝးျခင္း အမႈမွာ ေမြ႕ေလ်ာ္ကာ ဘုရားသခင္ဆီကို ခ်ီးမြမ္း 
ေက်းဇူးတင္ေနတဲ့ သူေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ သူတို႕ ခ်ီးမြမ္းတဲ့ သီခ်င္းသံဟာ ဘုရားသခင္ 
ဆီေရာက္တဲ့ အက်ယ္ဆုံး ေရာက္တဲ့ ခ်ီးမြမ္းသံမ်ားဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဒဲီေန႕ အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ channel 5 က ျပတဲ့ ညပုိင္း သတင္း အစီ 
အစဥ္ ထဲမွာ အဒဲီေန႕ဟာ foreign domestic worker’s day ဆုိၿပီး ေနရာတစ္ခ်ိဳ႕မွာ 
ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲေတြ က်င္းပၿပီး ႏုိင္ငံျခားသား အိမ္အလုပ္လုပ္တဲ့ အလုပ္သမေတြကို 
စင္ကာပူ အစုိးရက ဂုဏ္ျပဳတဲ့ေန႕ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ မိမိဘဝနဲ႕ အလုပ္က သူမ်ား 
တကာ ေတြထက္ သိမ္ငယ္ေနလို႕ စိတ္ဓါတ္က်စရာ မလိုပါဘူး။ ဘုရားကုိ ခ်ီးမြမ္းတဲ့ 
အခါ က်ရင္သာ ကုိယ့္အသံက သူမ်ားေတြထက္ က်ယ္ႏုိင္ေသာ သူမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ 
ၾကပါေစ။  ။ မင္းေအာင္သက္လြင္ 

မည္သူမဆုိ စာမူမ်ား ေရးသား ေပးပုိ႕ ႏုိင္ပါသည္။
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