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 စိတ္      Angel ( Kalay ) 
ေဘး - ေဘးနားမွာရိွေသာ မာရ္နတ္ကုိ 
ဖယ္ - ဖယ္ထုတ္ၿပီး 
ထား - ထားခဲ႔ပါ ။ 
လုိက္ - လုိက္ မပါမိေစႏွင္႔၊ 
ငါ - ငါသာ၊ ငါလွ်င္၊ ငါက 
ဆုိတ႔ဲ - ဆိုတ႔ဲ စိတ္ႏွလံုးႏွင္႔ 
စိတ္ - စိတ္အတၱကုိ ဖယ္ထုတ္လိုက္ပါ။ 
     မာရ္နတ္ရဲ႕  လွည္႔ကြက္ကုိ ျမင္ႏုိင္ၾကပါေစ၊ ခ်စ္ေသာ စာဖတ္သူမ်ား….။ 
-------------------------------------- 

သမၼာသတိျဖင့္    Samuel Soe Lwin 
ေတာင့္တအရာ အေထြေထြ ဘဝ ဝယ္ ရာေထာင္ပုံေနလည္း 
ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ အမွန္လိုအပ္ မရိွ မျဖစ္တာက 
ဘုရားသာလွ်င္ အဓိကပင္မုိ႔ ေလးတြဲ႔ကာေယာင္ 
ဖင့္ႏြ႔ဲကာ အခ်ိန္ေတြ မျဖဳန္းေလႏွင့္။ ေစ့ေစ့ေတြး ေရးေရးေပၚ 
ဘဝမွာ ေနာ္တကယ္ မေမ့အပ္ သင့္တာက ဘုရားဘုရား။ 
ဆုိေနလို႔ ျပီးမလား။ ေမး မမွားနဲ႔ အားလုံး ကေလ 
သံျပိဳင္ေတြျဖင့္ ငါ သိပါတယ္ေအ။ ဆရာ လာမျပဳပါေလႏွင့္။ 
မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစ။ ျပဳသင့္ အေျခက မေမ့ သမၼာ 
သတိ အျဖာျဖာျဖင့္ ေန႔ေန႔ညည ေအာက္ေမ့ျပဳမွ - 
ရန္မာန္ အႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္လည္း ေဝးစြာေရွာင္ရွား 
ျပဳႏုိင္အားလွ်က္ ေအာင္ေျမ ေအာင္ေစ ျမဲတေစ ပုိင္၍ 
ခရစ္ဘုန္းေရာင္ လြန္ထြန္းေျပာင္လွ်က္၊ သခင့္မိန္႔ဆိုစကား သိေလမည္ လူအမ်ား။  ။ 
------------------------------------------------------- 

ခြင္႔လႊြတ္ပါသခင္  (သက္ေသခံခ်က္ - တုိးတုိးစုိး) 
         ေရွ႕ဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ 
လူေတြဟာ ဘုရားန႔ဲ စာတန္ ယွဥ္လာရင္ စာတန္ေနာက္ကုိ 
သိပ္ဦးစားေပးၾကပါတယ္။ ဘုရားအတြက္ အလုပ္ လုပ္မယ္ဆုိရင္ 
ဖင္နာ ရတာနဲ႔ ေခါင္းကိုက္ ရတာနဲ႔ပါ။ စာတန္နဲ႔ဆုိ ေျပာစရာ မလုိ အလုိလုိ 
ပါၿပီးသားပါ။ သမီးလည္း စာတန္ ေနာက္ကုိ အျမဲတမ္း လုိက္ခ်င္ေနသူပါ။ သမီး 
သခင္႔စကား စာေစာင္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ သက္ေသခံျခင္း ပါဘ။ဲ ဘုရားသခင္ဟာ 
သူ႕သားသမီးေတြ ေတာင္းရင္ ေပးသလို သားသမီးေတြက သူ႕ကို ကတိ 
ေပးထားရင္လည္း ကတိ တည္ေစခ်င္ပါတယ္။ သမီး ကေတာ႔ ဆုေတာင္းတ႔ဲအတုိင္း 
ဘုရား ေပးသလို သက္ေသခံဖုိ႔ကုိ ကတိ ပ်က္မိေတာ႔ ဘုရား ေပးလိုက္တ႔ဲ ျပစ္ဒဏ္က 
ေသမတတ္ပါဘ။ဲ ကတိ မတည္ တာေလးကို သက္ေသ ခံပါရေစ။ ၁၇ ၊ ၁၈ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂ ေန႔ရက္ မွာေပါ႔။ သမီးရဲ႕  ဆရာက သူရဲ႕သား အတြက္ ၀ယ္ေပး 
ထားတဲ႔ အသစ္စက္စက္ အိပ္ရာခင္း အဖုံး တစ္စုံ အေၾကာင္းပါ။ အိပ္ရာခင္း အဖုံးေလး 
ကုိ ကေလးအတြက္ သမီး လေဲပးၿပီး ၂ပတ္ အၾကာမွာ ေနာက္ထပ္ အသစ္တစ္ခုနဲ႔ 
ေျပာင္းခ်ိန္းခ့ဲပါတယ္။ အိပ္ရာခင္း အဖုံးေလးကို ေလွ်ာ္ၿပီး ေခါက္တ႔ဲ အခါမွာ 
ေခါင္းအံုးစြပ္ကေလး ေပ်ာက္ေနပါေတာ႔တယ္။ ဘယ္လို ေပ်ာက္မွန္း မသိပါဘူး။ 
သမီးရင္ထဲ ထိတ္ကနဲ ျဖစ္သြားပါေတာ႔တယ္။ သမီး တစ္ေယာက္တည္း ႀကိတ္ၿပီး 
ရွာရတာေပါ႔။ ေျပာျပရင္ နားကုိ အူၿပီး ကားထြက္ ေလာက္ေအာင္ အဆူခံရမယ္ဆုိတာ 
သိလို႔ ႀကိတ္ရွာခ႔ဲတယ္။ ရွာမေတြ႔ခဲ႔ပါဘူး။ သမီးေလ တအားေၾကာက္ၿပီး ရင္တုန္ 
ပန္းတုန္ စားမ၀င္ ေသာက္မ၀င္ အိမ္ရွင္ေတြကို ေျပာ မျပပဲ ၄ရက္ၾကာခဲ႔ပါတယ္။ 
အခ်ိန္ရိွသေရြ႕ က်မ္းစာေတြ ရြတ္ဖတ္၊ ဆုေတာင္းခ့ဲ ပါတယ္။ အသစ္စက္စက္ကေလး 
ျဖစ္ေနတဲ႔အတြက္ သမီးရဲ႕ဆရာ ေသမတတ္ စိတ္တိုမယ္ ဆုိတာ သိပါတယ္။  

 
 
 
 
 
 
 
 
ေၾကာက္လည္း ေၾကာက္ေနပါတယ္။ ခုိးၿပီး အစားျပန္ဝယ္ထဲ့ ေပးဖို႔အတြက္ က်ေတာ႔ 
လည္း ဘယ္မွာသြားၿပီး ဘယ္လုိ ဝယ္ရမွန္း မသိသလုိ အမ်ိဳး အစားတူ ရွာမရမွာကိုလဲ 
စုိးရိမ္ရပါေသးတယ္။ ဘာမွ မလုပ္တတ္ မကိုင္တတ္တ႔ဲ သမီးပါ။ ၀ယ္ဖုိ႔က်ေတာ႔လည္း 
ပုိက္ဆံမရိွ၊ ၁လမွ ေဒၚလာ ၂၀ ကေလးဘဲ ရေသးတာ ဆိုေတာ႔ ႏွေျမာမိပါတယ္။ 
ဒီလုိနဲ႔ ဘယ္လုိမွ လုပ္လို႔မရ၊ မေျပာမျဖစ္ ေျပာရမွာဘဲေလ။ တေန႔ေန႔ သိသြားရင္ 
အဆူခံရလိမ္႔မယ္။ ၿပီးရင္ သူတုိ႕က လူကို ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ႔ မယ္ ဆုိတာ 
သိထားပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဘုရားသခင္ကုိဘဲ အားကုိး ရေတာ႔ တာေပါ႔။ ဘုရား 
သခင္ကုိ တအားဘဲ ဆုေတာင္းခဲ႔တယ္။ ဒီအသစ္စက္စက္ ေခါင္းအံုး စြပ္ ကေလး 
အတြက္ စိတ္ေအးရမယ္ဆိုရင္ သခင္႔စကားစာေစာင္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ သက္ေသ 
ခံပါ့မယ္လုိ႔ ကတိေပးခဲ႔ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ သမီးကို ခ်စ္လို႔ ေတာင္းသည္႔ အတုိင္း 
ေပးလိုက္ပါၿပီ။ သမီး ဆုေတာင္းၿပီး တနဂၤေႏြေန႔မွာ သမီးရဲ႕ ဆရာကုိ ေၾကာက္ 
ေၾကာက္ နဲ႔ ဖြင္႔ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဆရာ သမီးကို ဘာမွ မဆူခဲ႔ပါဘူး။ သမီး ေကာင္း 
ေကာင္း မလုပ္လုိ႔ စကားေလးနဲ႔ ၿပီးသြားပါတယ္။ သမီးေလ တအားဘဲ ၀မ္းသာ 
လြန္းလို႔ မ်က္ရည္ေတြ ၀ဲလာၿပီး သက္ေသခံဖုိ႔ကို အေလး မထားမိေတာ႔ဘူး။ အေလး 
မထားမိတ႔ဲအေလ်ာက္ အိမ္ရွင္ေတြနဲ႔ အဆင္မေျပ ျဖစ္လာပါတယ္။ အခ်ိန္ ရိွသေရြ႕ 
ဘာအတြက္ေၾကာင္႔မွန္း မသိ စိတ္ဆင္းရဲ ကုိယ္ဆင္းရဲနဲ႔ပါ။ က်န္းမာေရး လည္း 
မေကာင္း ျဖစ္လာပါေတာ႔တယ္။ စိတ္ထဲမွာ ေတြးမိတုိင္း သက္ေသခံဖုိ႔ကို ႏိႈးဆြ ေနပါ 
တယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဒီအျဖစ္အပ်က္က လူၾကားထဲ သက္ေသခံရင္ ေခါင္းအုံးစြပ္ ေပ်ာက္ 
တာေလးကို ေရးႀကီးခြင္က်ယ္လုပ္ၿပီး သက္ေသခံေနတယ္လို႕ လူအမ်ား အထင္ေသး 
ေမးေငါ့စရာ ရယ္စရာမ်ား ျဖစ္ေနမလားလုိ႕ ေတြးမိၿပီး သိပ္ၿပီး ဂရုမစုိက္ မိခဲ႔ဘူး။ 
ေနာက္ဆုံး ပုိဆုိးၿပီး အလုပ္ေျပာင္းဖုိ႔အထိ ဒုကၡေတြ ေရာက္လာပါတယ္။ အဒဲီ အခါ 
က်မွ သက္ေသ မခံ မျဖစ္ ခံရမယ္ဆုိတာ သိလိုက္ရပါတယ္။ အျပစ္ေတြ ခြင္႔လႊတ္ဖုိ႔ 
ေျပာရင္း သက္ေသခံပါေတာ႔မယ္ သခင္ လုိ႔ေျပာလုိက္ပါတယ္။ သခင္ သမီးကုိ 
ခြင့္လႊတ္ပါ။ သမီးရဲ႕  အျပစ္ေတြကို ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ခြင္႔လႊတ္ဖုိ႔ ေျပာရင္း ဘုရား 
သခင္ ေရွ႕မွာ တရုိတေသ သက္ေသခံလိုက္ပါတယ္။ အေယာက္စီတိုင္း ဘုရား 
သခင္ရဲ႕ အလုိေတာ္အတုိင္း ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပး 
လုိက္ပါတယ္…။ ။ တုိးတုိးစုိး 

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

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကုိယ္ေတြ႕ 
အလုပ္မွာ အဆင္မေျပၾကလို႕ စိတ္ညစ္ေနၾကတဲ့ ညီမေလးမ်ား။ လစာ 

နည္းလုိ႕၊ ခြင့္ရက္ မရလို႕၊ အပါတ္တုိင္း ထြက္ခြင့္မရလုိ႕ ဆုိၿပီး စိတ္ညစ္ စိတ္ပ်က္ 
ေနၾကတဲ့ ညီမေလးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးကုိ စာေရးသူ 
ကုိယ္ေတြ႕ေလး တစ္ခုနဲ႕ သတိေပးပါရေစ။ အျပင္ သြားလာတဲ့အခါ အထူး သတိ 
ရိွေစပါ။ မိမိရ႕ဲ စိတ္ညစ္ စိတ္ပ်က္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြနဲ႕ ႀကံဳႀကိဳက္တဲ့အခါ အမွားအမွန္ 
မေဝခြဲ တတ္ဘဲ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ မိမိ မသိတဲ့ လူစိမ္းတစ္ဦးက မိမိကုိ အလုပ္ 
အင္တာဗ်ဴး ပါရေစ။ မင္းဒီမွာ လုပ္တာ လစာနည္းမွာေပါ့။ မင္း တက္လမ္း မရိွဘူး။ 
ခြင့္ရက္ မရိွလို႕ မလြတ္လပ္ဘူး။ ငါ့ သူေဌးဆီမွာ လာလုပ္ပါလား။ တစ္လကုိ ေဒၚလာ 
တစ္ေထာင္နဲ႕ အထက္ ရမယ္။ အင္တာဗ်ဴး ခနလုိက္ခ့ဲပါ။ မင္း အလုပ္ရေအာင္ 
သူေဌးကုိ ငါေျပာေပးမယ္။  

အဒဲါမ်ိဳးေတြ ႀကံဳလာခဲ့ရင္ လိမ္မာပါးနပ္စြာနဲ႕ ေရွာင္ထြက္လုိက္ပါ။ နား 
မေယာင္လုိက္ပါနဲ႕။ မယံုၾကပါနဲ႕။ သင္တို႕ကို အႏၱရာယ္ ေပးေတာ့မယ္ဆုိတာကုိ 
ခ်က္ျခင္း သတိရလုိက္ပါ။  ။ အားလုံးကုိ ခ်စ္တဲ့ - ဇြန္ပန္း 

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

သက္ေသခံခ်က္  သဲျမတ္မြန္ ( Thian Hnem Par ) 
ဟာေလလုယာ။ ဘုရားရွင္၏ နာမေတာ္ ဘုန္းႀကီးပါေစ။ သမီး စိတ္၊ ခႏၶာ 

လြတ္ေျမာက္ သြားတ႔ဲ အေၾကာင္း အနည္းငယ္ ေ၀မွ်ခ်င္ပါတယ္။ ယခင္က သမီးဟာ 
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ထာဝရဘုရားသည္ လူစကားကုိ နားေထာင္၍ ထုိသုိ႕ေသာ ေန႕ 
တစ္ေန႕မွ် မျဖစ္စဖူး။ ေနာက္တစ္ဖန္လည္း မျဖစ္။ အေၾကာင္းမူကား 
ထာဝရ ဘုရားသည္ ဣသေရလ အမ်ိဳးဘက္မွာ စစ္တုိက္ေတာ္မူ၏ 

ေယာရႈ ၁၀း၁၄ 
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ေယရႈကုိ ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ လက္ခံယံုၾကည္ေပမယ္႔ မိသားစု ျပႆနာေတြနဲ႔ 
ကုိယ္ပုိင္ အခက္အခဲေတြမွာ စုိးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းတို႔ကုိ ခံစားခဲ႔ရပါတယ္။ 
ဘုရားေက်ာင္းလည္း သြားတယ္။ က်မ္းစာလည္း ဖတ္တယ္။ ခ်ီးမြမ္းတယ္။ ဒါေပမဲ႔ 
တကယ္႔ ျပႆနာနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ရတ႔ဲ အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ေတာ့္ထံမွာ ၿငိမ္သက္ျခင္း ( ၿငိမ္ခ်မ္း 
ျခင္း) ကို ေတာင္းခံခဲ႔တယ္။ ဒါေပမဲ႔ ရလား ဆိုေတာ႔ မရခဲ႔ပါဘူး။ သမီး အေျဖကုိ 
သိခ်င္တယ္။ သမီး သိခ်င္တ႔ဲ အေျဖကုိ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ေဖာ္ျပေပးသြားပါတယ္။ သမီး 
ကုိ အလုိေတာ္အတုိင္း အုပ္စုိးေတာ္မူပါ။ ျပဳျပင္ေတာ္မူပါ။ သမီးရဲ႕  စိတ္ထဲမွာ 
အသက္ရွင္ ေတာ္မူပါလို႔ ဆုေတာင္းခဲ႔ပါတယ္။ သမီး ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္တယ္။ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဟာ ေယရႈကုိ ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ လက္ခံ ယံုၾကည္လုိက္တာနဲ႔ 
ခရစ္ေတာ္က ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အထဲမွာ ၀င္ေရာက္ေနပါတယ္။ ဇာတိပကတိ လူ႔ စိတ္နဲ႔ 
၀ိညာဥ္ပကတိစိတ္ (ခရစ္ေတာ္) ႏွစ္ခု ရိွတယ္။ ဘယ္သူမွ သခင္ ႏွစ္ပါးရဲ႕  အေစကုိ 
မခံႏုိင္ဘူး မဟုတ္လား။ ခရစ္ေတာ္က ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကုိ အပုိင္ ရယူခ်င္တယ္။ အုပ္စုိး 
ခ်င္တယ္။ အေမြခံ ေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က အပုိင္ မခံလိုက္ေတာ႔ ခရစ္ေတာ္ 
က ဘယ္လုိမွ အုပ္စုိးလို႔ မရဘူး။ လူ႔ဇာတိစိတ္ကုိ ေသလိုက္မွ၊ ဖ်က္ခ်လိုက္မွ 
ခရစ္ေတာ္က အုပ္စုိးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ႔ သမီးဟာ တကယ္ဘဲ ၿငိမ္သက္ 
ျခင္းကို ခံစားရပါတယ္။ သမီးရဲ႕ ဇာတိစိတ္ကုိ ေသ လုိက္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ကုိ အုပ္စုိးခြင္႔ 
ေပးလိုက္လုိ႔ပါ။ အရင္က ပူပင္ျခင္းေတြ၊ ၀မ္းနည္း ျခင္းလည္း ခရစ္ေတာ္ႏွင္႔ ေတြ႔မွ 
ၿငိမ္းခ်မ္း ျခင္းကို ခံစားရပါတယ္။ ဘယ္လုိဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူက ဆဲဆဲ။ ဘယ္လုိ 
ခက္ခဲ ျခင္းနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရ အထဲက ၀ိညာဥ္ေတာ္က အုပ္စုိး ေနတဲ႔ အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ 
ေနပါတယ္။ သမီး ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ားကိုလည္း ခြန္အား ေပးခ်င္ပါတယ္။ 
လူ႔အထကဲ လူ႔ဇာတိစိတ္ကို ေသေစၿပီး ခရစ္ေတာ္ရဲ႕  အုပ္စုိးျခင္းကို ခံယူလုိက္ပါ။ 
ဘုရား ရွင္၏ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ အတုိင္း အသက္ရွင္ ခြင္႔ ေပးလုိက္ပါ။ ဘုရား 
ရွင္၏ နာမေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ရွင္ေယာဟန္ ၁၄း၁၆ ခမည္းေတာ္သည္ သမၼာတရားကို 
ျပေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ တပါးေသာ ဥပဇၥ်ာယ္ ဆရာကုိ သင္တုိ႔ႏွင္႔အတူ အစဥ္မျပတ္ 
တည္ေနေစျခင္းငွါ သင္တုိ႔အား ေပးေတာ္မူမည္။   ။ သဲျမတ္မြန္ 

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

တန္ဘုိးထားတတ္ဖုိ႔ဘဲလုိတယ္   Marry ( ဖ်ာပုံ ) 
စာေရးဘို႔ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီးရိွေနလို႔လဲ မဟုတ္ပါ။ စာေပ ေရးသားျခင္း၌ 

တတ္ကြ်မ္း ေနလြန္း၍လ ဲ မဟုတ္ပါ။ မသိသူ ေက်ာ္သြား သိသူ ေဖာ္စား ဆိုေသာ 
စကားပံုလုိ မတတ္ မသိတ႔ဲသူေတြကုိ ဆရာ အရမ္းလုပ္ခ်င္လို႔လဲ မဟုတ္ပါ။ ̏မ 
ဟုတ္ပါ ̋ မ်ားထမဲွ တန္ဘိုးကုိ သိရိွခံစားရၿပီး ေရာမ ကုိေရာက္ ေရာမလုိ က်င္႔ရမည္ 
ဆုိတ႔ဲ စကား၊ တံငါနားနီးတံငါ မုဆိုးနားနီးမုဆိုး စေသာ ဆုိရုိးစကားမ်ား၊ အတုျမင္ 
အတတ္သင္ ရမည္ဆိုေသာ ေလာကနီတိမ်ားကို အေလးထားကာ ခြန္အားယူစရာ 
ေကာင္းေသာ ဆရာသမားမ်ားကို အတုယူကာ ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်တတ္ေသာ က်မကုိ 
ဘုရားရွင္က အသိဥာဏ္နဲ႔တကြ ဗ်ာဒိတ္ ရူပါရုံေတြ ေပးၿပီး၊ စကၤာပူမွာ ေရာက္တုန္း 
ေရာက္ခုိက္ ေနာင္တစ္ေန႔က်ရင္ အေၾကာင္းမဲ႔ ကုန္ဆံုးခဲ႔ရေသာ အခ်ိန္မ်ား 
မျဖစ္ေစရဘို႔ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ က တုိ႔ထိခြင္႔ ေပးပါတယ္။  

ေျမညီလမ္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ရင္ အမွတ္မထင္ လမ္းမွာ ခလုတ္တိုက္မိလ်ွင္ 
ထုိ ဒဏ္ရာ အနာက အသည္းခုိက္ေအာင္ နာက်င္မႈ ခံစားၾကရတတ္ပါသည္။ 
သခင္႔စကား အမွတ္စဥ္ ၁၁၀ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ဘုရားသခင္ ပုိ႔ေဆာင္ 
ေပးေသာ သခင္႔စကားစာေစာင္ ဆိုတ႔ဲ စာမူေလးကုိ ဖတ္ၿပီး ႏွလံုးသားထဲမွ ခလုတ္ 
တုိက္မိ သလုိ ခံစားလိုက္ရပါတယ္။ ၀ါ၀ါ အေနနဲ႔က ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ 
ခ်ီးမြမ္းတာ အမွန္ပါ။ သူအရမ္း ဖတ္ခ်င္ေနတဲ႔ သခင္႔စကားစာေစာင္ကုိ ဘုရားသခင္ 
ပုိ႔ေဆာင္ ေပးတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ သူမအတြက္ အခ်ိန္မီွဘို႔ တန္ဖုိးရိွစြာ ခံစား 
လုိက္ရပါတယ္။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းရ႕ဲ  အဆုံးမွာ ဆာလံ ၁၀၇း၉ အေၾကာင္းမူကား ေတာင့္တ 
ေသာ ၀ိညာဥ္ကို ေရာင္႔ရဲေစ၍ မြတ္သိပ္ေသာ ၀ိညာဥ္ကုိလည္း ေကာင္းေသာအရာႏွင္႔ 
ဝ ေစေတာ္မူ၏ ဆုိေသာ က်မ္းပုိဒ္ႏွင္႔ အဆုံးသတ္ထားပါတယ္။ ဆာလံ ၁၀၇ 
အခန္းႀကီး တခုလုံးဟာ ဒုကၡဆင္းရဲမွ ကယ္ခံရသူတုိ႔ ဆိုေသာ ဆာလံ ျဖစ္ပါတယ္။ 
စာေရးသူ အပါအ၀င္ စကၤာပူေရာက္ အလုပ္သမား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဒုကၡ 
တစ္မ်ိဳးစီ ေရာက္ဖူးၾကပါလိမ္႔မည္။ ဆာလံ ၁၀၇အားျဖင္႔ ခြန္အားယူေစခ်င္ပါသည္။ 
ဆာလံ ၁၀၇း၄၃ မွာ အၾကင္သူသည္ ပညာရိွ၏။ ထိုသူသည္ ဤအမႈတုိ႔ကို ဆင္ျခင္၍ 
ထာ၀ရဘုရား၏ ဂရုဏာေက်းဇူးေတာ္ကုိ နားလည္လိမ္႔မည္။ ဤက်မ္းပုိဒ္ကုိ 
ေလးေလး နက္နက္ ဆင္ျခင္ေစလုိပါသည္။ လူမုိက္လက္ ပတၱျမားေရာက္ လွ်င္ 
တန္ဘုိး မသိႏုိင္သည္က အဆန္း မဟုတ္ပါ။ ထုိသို႔ေသာ သာဓကမ်ား တန္ဘုိး မသိ 

သူမ်ား ေလာကတြင္ ဒုနဲ႔ေဒး ရိွၾကပါသည္။ အရာရာသည္ သူ႔တန္ဘိုးႏွင္႔ သူ 
ရိွေနပါသည္။ မွန္ႏုိင္ပါသည္။ စင္ကာပူ ဒုိ႕ဘီက႔ို ရထား ဘူတာရုံနားမွာ ေကာက္ရ 
ေသာ သခင္႔စကားစာေစာင္ကို တုိင္းရင္းသားဘာသာနဲ႔ ရုိက္ထားေသာ ၀တ္ျပဳ 
အစီအစဥ္ စာရြတ္နဲ႔အတူ ေတြ႔ရေသာ ဝါဝါ က ရည္းစားစာထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ 
သာလြန္တ႔ဲ ပီတိရသ ခြန္အားကို ေပးေသာ စာေစာင္လုိ႔ တန္ဘုိး သတ္မွတ္ပါသည္။ 
ဒါဆုိရင္ က်က်န္ ခဲ႔တ႔ဲသူက မေတာ္တဆ က်က်န္ခဲ႔တာလား။ တန္ဘုိး မေပးရ အခမဲ႔ 
ရခဲ႔ လုိ႔လား။ ဘာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင္႔ ပါလလုိဲ႔။ ဒီလုိမ်ိဳးေတြ တစ္ႀကိမ္မက 
ေတြ႔ျမင္ရရင္ ၁ဝႏွစ္ျပည္႔ အတုိင္းအတာထိ ဓမၼဒါနျပဳေနသူအဖုိ႔ ကုန္လြန္ခဲ႔ေသာ 
အခ်ိန္နာရီ ေန႔ရက္ အရင္းအႏီွးနဲ႔ ခြန္အားစိုက္ထုတ္မႈေတြ အတြက္ အေျမႇာ္အျမင္ 
ဘယ္ေလာက္ရိွတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတယ္။ ဦးေဆာင္သူန႔ဲ 
ဦးေဆာင္မႈ တန္ဘုိးကို မည္မွ် သတ္မွတ္ပါမည္လဲ။ အားလုံး အထင္အရွား 
ရိွေနၾကပါသည္။ ရုိးသားေသာသူသည္ ပတၱျမား တစ္လံုး၏ တန္ဘုိးကုိ သိႏုိင္မည္ 
မဟုတ္ေသာ္လည္း ယေန႔ အင္တာနက္ ေခတ္တြင္ လူတုိင္း တန္ဘုိးကို ျမင္ႏုိင္ သိႏုိင္ 
ေနၾကပါၿပီ။ သိႏုိင္ခြင္႔ ရိွလ်ွက္ တန္ဘုိးမသိၾက သူမ်ားသည္ လူ႕အတၱမ်ား၊ ပညာမဲ႔မ်ား၊ 
သူရူးမ်ား၊ လူမုိက္မ်ားသာ ျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။ သမၼာက်မ္း စကားႏွင္႔ မီွျငမ္းၾကည္႔ပါလွ်င္ 
တန္ဘုိး ဆိုသည္မွာ ခံစားမႈႏွင္႔၄င္း၊ နာခံမႈႏွင္႔၄င္း၊ အသုံး၀င္မႈႏွင္႔၄င္း၊ နားလည္မႈႏွင္႔ 
၄င္း ေယဘုယ်အားျဖင္႔ တိုင္းတာႏုိင္ပါသည္။ ခံစားမႈမ်ား မရိွေသာသူမ်ား၊ မသိခ်င္ 
ေယာင္ေဆာင္ေသာသူမ်ား၊ နားလည္မႈ မရိွေသာသူမ်ား၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္း ဆန္ 
အတၱ ႀကီးမားသူမ်ားမွာ တန္ဘိုး အမွန္ကို ဘယ္ေတာ႔မွ သိၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ 
မင္းေအာင္သက္လြင္ စီစဥ္ေသာ သခင္႔စကား ၀ိညာဥ္ေရးရာ စာေစာင္ကို ေဒၚလာ 
သန္းရာေက်ာ္မ်ွ အဖုိးစားနား ျဖတ္ထားေသာ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္လုိ ပန္းခ်ီရဲ႕  
လက္ရာ ကုိေသာ္၄င္း၊ ေရွ႕ေဟာင္း အေမြအႏွစ္အရ၄င္း၊ ဆရာႀကီးမ်ားရဲ႕  
ေက်ာ္ေဇာ္မႈ အရ၄င္း ရခဲလွေသာ လက္ရာအရ၄င္း၊ ဤသုိ႔ေသာ ရႈေထာင္႔တစ္ခုခုႏွင္႔ 
မၾကည္႔ႏုိင္လွ်င္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ေသာ ထိုပန္းခ်ီကား နည္းတူ ထုိ 
ပန္းခ်ီကား၏ တန္ဖုိးမွာ ဤမ်ွေလာက္ မ်ားျပားလိမ္႔မည္ မဟုတ္ပါ။  

တန္ဘုိးသည္ ၾကည္႔ေသာသူ၊ ခံစားေသာသူ၊ နားလည္ေသာသူ အေပၚလုိက္၍ 
အနိမ္႔ အျမင္႔ရိွႏုိင္ပါသည္။ တန္ဘုိးမရိွေသာ အရာကား ရိွႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ တန္ဘိုး 
တစ္ခုကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရိွ၍၄င္း၊ မစာနာ၍၄င္း မရိွျခင္းသာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သမုိင္း 
ဘာသာမွာ သင္ခဲ႔ရေသာ ကြ်န္နဲ႔ ပေဒသရာဇ္ေခတ္တုိ႔မွာ လူေတြရဲ႕ တန္ဘုိးမွာ ဘာမွ 
ရိွခဲ႔သည္ မဟုတ္ပါ။ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးအၿပီးမွာ လူသားတုိ႔ရဲ႕  တန္ဘုိးအနည္းငယ္ 
တက္လာ ပါသည္။ ယေန႔ ၂၁ရာစုမွာ လူသားတုိ႔ရဲ႕  တန္ဘုိး ေရွ႕တန္းသုိ႔ အမ်ားႀကီး 
ေရာက္လာသလုိ လူေတြရဲ႕  တန္ဘုိး သာမက မဟာယဥ္ေက်းမႈ တန္ဘုိး 
ေဖာက္သည္ ၏ တန္ဘုိး။ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဘုိး စသည္ျဖင္႔ အရာရာတုိင္းမွာ (Value) 
ဆုိတ႔ဲ တန္ဘုိးမ်ားကုိ ထည္႔သြင္း ခ်င္႔ခ်ိန္လာၾကသည္။ တန္ဘိုးတြင္ ေငြႏွင္႔တိုင္းတာ၍ 
ရေသာ တန္ဘုိးႏွင္႔၊ ေငြေၾကးႏွင္႔တိုင္းတာ၍ မရေသာ တန္ဘုိး ဆုိၿပီး အၾကမ္းဖ်င္း၂မ်ိဳး 
ခြဲလို႔ရပါတယ္။ ေငြေၾကးျဖင္႔ တုိင္းတာရေသာ ပတၱျမားတစ္လုံးမွာမူ အရည္ ေပၚလိုက္ 
၍ တန္ဘိုး ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္။ အရည္မပါ ေက်ာက္ေတြမွာ တန္ဘိုး တြက္ဆ ရာ၌ 
အေရ အတြက္ႏွင္႔ ထုထည္က အေရးပါေသာ္လည္း အရည္ေကာင္းလွ်င္ ထုထည္ 
ပမာဏက အရာမ၀င္ေတာ႔ပါ။ လက္သည္းခြံေလာက္ ေက်ာက္တစ္လုံး၏ တန္ဘုိး 
သည္ သိန္းေပါင္း ေထာင္ေသာင္းမက တန္ႏုိင္သည္။ လူသားေတြကေတာ႔ ထုိသို႔ 
မဟုတ္ပါ။ တကယ္႔ လူေတာ္တစ္ဦးကို ေကာင္းစြာ အသုံးခ်ႏုိင္လွ်င္ တန္ဘုိးသည္ 
တုိင္းဆ၍ မရေတာ႔ပါ။ Productive ျဖစ္သည္ဟုသာ ေျပာႏိုင္ေပမည္။ စကၤာပူလုိ ႏုိင္ငံ 
ေသးေသးက ဘာမွမထြက္ဘဲ တုိးတက္ေနသည္မွာ ေခါင္းေဆာင္ လြီကြမ္ယု 
ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ျငင္းမည့္သူ ရိွမွာမဟုတ္ပါ။ လြီကြမ္ယု ကုိ မည္သုိ႔ တန္ဘိုးသတ္မွတ္ 
ပါမည္နည္း။ ေငြျဖင္႔ တန္ဘိုး သတ္မွတ္၍ မရေခ်။ ဒါေၾကာင္႔ ျမတ္ေသာ မဂၤလာ 
သုတၱံစကားက ေငြအရင္၊ ငါ့နည္းကုိ၄င္း၊ ျမတ္ေသာ ေရႊအရင္၊ ပညာအတတ္ကုိ၄င္း 
ခံယူၾကေလာ႔။ အေၾကာင္းမူကား ပညာသည္ ပတၱျမားထက္သာ၍ ျမတ္၏။ 
ႏွစ္သက္ဖြယ္ သမွ်ေသာ အရာတုိ႔သည္ ထုိအရာကုိ မၿပိဳင္ႏုိင္ၾက သုတံၱ၈း၁၀-၁၁။ 
ပညာ ေတာ႔ တတ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေပးသနားေတာ္မူေသာ ထာ၀ရဘုရား 
ရွင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ မေထာက္ဘဲ ဥေပကၡာျပဳ အသုံးခ်၊ တန္ဘုိးခ် ၾကသည္လည္း 
ရိွႏုိင္ပါသည္။ ပညာသည္ တန္ဘုိးရိွသည္ဟု ေရွးကတည္းက လက္ခံထားၾကသည္။ 
တန္ဘုိးရိွေသာ ပညာကုိ ယခုေခတ္ ကေလးမ်ား တန္ဘုိးရိွေသာ ေငြ အသျပာႏွင္႔ 
၀ယ္ယူ ေနၾကရသလို က်မ ခံစားရပါသည္။ ေကာင္းေပ့၊ ညႊန္႔ေပ့ ဆိုေသာ တကၠသိုလ္ 
မ်ားကို ဖြင္႔လွစ္ၾကသည္။ ဒါက မျမင္ရေသာ တန္ဘိုးကုိ ဖန္တီးယူေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 
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ထုိ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အေဆာက္အအုံတစ္ခု က႔ဲသုိ႔ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ထြက္ေပၚ 
လာေနသလုိ မျမင္သာ ေပမဲ႔ ထိုတန္ဘုိးက ပုိ၍ႀကီးမားၾကသည္။ ပညာေရးျဖင္႔ မိမိ 
အနာဂတ္ကို ဖန္တီးႏုိင္ၾကရန္သာ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ပညာက သီးပြင္႔ေသာ အတတ္ပညာ 
အားျဖင္႔ ထုတ္ကုန္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အျဖစ္ ဖန္တီးၿပီး စီးပြားေရးအသြင္ ေျပာင္းရေသာ 
ေခတ္ ျဖစ္လာပါၿပီ။ ထို႔ေၾကာင္႔ ပညာကုိ မည္မွ်တန္ဘုိး ျဖတ္ရပါမည္နည္း။ ပညာကုိ 
မည္သုိ႔ခံစား ပါမည္နည္း။ တန္ဘုိးကုိ ခံစားႏုိင္သူကသာ သိႏုိင္ပါသည္။ နားလည္ 
သူမ်ားကသာ သိႏုိင္ပါသည္။ မုိက္မဲသူမ်ား၊ အသိ မရိွသူမ်ား သိႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
အထူးသျဖင္႔ အတုိင္းအဆမဲ႔ ထုတ္လုပ္ေသာ လူသားမ်ား၏ တန္ဘုိးကို ကမၻာကပင္ 
အသိအမွတ္ျပဳ အေလးထား သင္ၾကားေနေသာ ေခတ္တြင္ လူတုိ႔၏ တန္ဘုိးကို 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔လည္း ေကာင္းစြာသိရိွရန္ လုိပါသည္။ ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းရွင္ ျဖစ္သည္။ 
အရာရာကုိ လူက ဖန္တီးေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ လူက ထုတ္လုပ္ခဲ႔ေသာ ပညာ 
မ်ားကိုလည္း တန္ဘုိး အနဂၢထားရွိေပသည္။ ေရွးေခတ္ကလုိ ဟင္းရြက္ ကန္စြန္းရြက္ 
ေရာင္းေသာ ေခတ္ မဟုတ္ေတာ႔ပါ။ ပညာသည္ ထပ္တုိး တန္ဘုိးမ်ားကို ေပးကာ 
ဥာဏ္ အေျမႇာ္အျမင္ျဖင္႔ အနာဂတ္ကုိ ဖန္တီး၍ ၿပိဳင္ဆုိင္ရေသာ ေခတ္ ျဖစ္လာသည္။ 
ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ စာတည္းျဖတ္သူ တစ္ေယာက္ကို ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္း ေ၀ဖန္ 
ရမည္ဆုိပါက ထုိသူ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားသည္ သာမာန္ကာ လွ်ံကာ အရည္အခ်င္း 
မ်ိဳးႏွင္႔ ရႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ပညာ အေျခခံသည္ ဆိုသည္႔ထဲမွ မည္မွ် ပညာ ထက္ 
သည္။ အေျမႇာ္အျမင္ ဘယ္ေလာက္ရိွသည္။ မဟာဗ်ဴဟာ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္း 
သည္။ ဆုိေသာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင္႔ ရိွေနေပလိမ္႔မည္။ အဘုိး 
အနဂၢ တန္ေသာ တန္ဘုိးမ်ား ေပတည္း။  

တန္ဘုိး ထားတတ္လွ်င္ အရာရာသည္ တန္ဘုိး ရိွပါသည္။ တန္ဘိုး အမွန္ကုိ 
သိရန္သာ ျဖစ္သည္။ သာမန္အိမ္ေထာင္စုေလး တစ္ခု၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမွသည္ 
အဖြဲ႔အစည္း၏ ေခါင္းေဆာင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ သူရဲေကာင္းမ်ားမွာ သူ႔တန္ဘိုးႏွင္႔ သူ 
ရိွေန ၾကသည္။ ျဖတ္၍ရေသာ တန္ဘိုး မဟုတ္ေသာ္လည္း တာ၀န္ခံႏုိင္မႈသည္ ထို 
ေခါင္းေဆာင္၏ အမွန္တန္ဘုိးသာ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကြ်န္မတို႔ေတြ 
စီးပြားေရးျဖင္႔ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ၿပီး ပညာေရးျဖင္႔ အနာဂတ္ကုိ 
ဖန္တီးၾကစုိ႔။ ။ Mary ဖ်ာပုံ 
                    --------------------- 

ဂဏန္းမိသားစုအိမ္     (ေကြ႕ကုန္းအသင္းေတာ္- ရီွးခူ) 
က်မနဲ႔ မစုိး ေရာက္ရိွေနတဲ႔ ေနရာေလးဟာ ဂဏန္း မိသားစု အိမ္ေလး 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဂဏန္းဆိုတ႔ဲ သတၱ၀ါဟာ အျပင္မွာ ရိွေနတဲ႔ လူေတြကို မညွပ္ပါဘူး။ 
တြင္းထဲမွာ ရိွေနတဲ႔ အရာေတြကုိသာ ညွပ္ပါတယ္။ က်မရဲ႕  သူေဌးေတြဟာ အျပင္မွာ 
ရိွတ႔ဲ လူေတြကို အျပစ္ မျမင္ဘူး။ အျမဲ အေကာင္း ျမင္ေပးတယ္။ အိမ္ထဲမွာ ရိွေနတဲ႔ 
က်မနဲ႔ မစုိး ကုိေတာ႔ ဘယ္ေလာက္ဘဲ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပး လုပ္ေပး။ ဘယ္ေတာ႔ 
မွ အေကာင္း မျမင္ပါဘူး။ သူမ အျမဲေျပာတယ္။ လူတုိင္းကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ထားရ 
မယ္။ ၾကင္နာ တတ္ရမယ္တ႔ဲ။ တကယ္တမ္းက်ေတာ႔ သူမ ဆီမွာ ဒီအရာေတြ အားလုံး 
မရိွပါဘူး။ သူမ ေပးလွဴတဲ႔ေန႔ဟာ က်မနဲ႔ မစုိး စိတ္ညစ္ရတ႔ဲေန႔ပါဘ။ဲ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ 
ဆုိေတာ႔ သူမ ေပးလွဴတ႔ဲ အစာေတြကုိ တျခားလူေတြ အကုန္ စားပစ္လိုက္မွာ စုိးလို႔ပါ။ 
အိမ္ကိုလည္း သယ္မွာ အရမ္းေၾကာက္တယ္။ ဒီအျဖစ္ေတြျမင္တိုင္း ခံစားရတိုင္း 
က်မတုိ႔ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား ဘုရားေက်ာင္းမွာ ေကြ် းတဲ႔ ထမင္း၊ မုန္ဟင္းခါ၊ 
ၾကာဇံခ်က္ေတြကို ဘုရားေက်ာင္းလာ လူ အေယာက္စီတုိင္းကို မစားရမွာ စုိးလို႔ ဆရာ 
မွာ လိုက္ေခၚၿပီး ေတာ႔ စားခုိင္းပါတယ္။ အတင္းကို မစားလိုက္ရမွာ စုိးလို႔ လုိက္ေခၚ 
ေနပါတယ္။ အခ်ိန္ မရလုိ႔ မစား အားတ႔ဲ က်မကုိေတာ႔ တခါတေလ အထုပ္နဲ႔ 
ထည္႔ေပး လုိက္ပါတယ္။ က်မ သူေဌးနဲ႔ေတာ႔ တျခားစီပါဘ။ဲ က်မတုိ႔ ဆရာရဲ႕  
စိတ္ဓာတ္ ကေတာ႔ ကုန္ရင္ ေအး၊ ရင္ပူ ရတယ္ေသး ဆုိတ႔ဲ အေနအထားကုိ ျပေနပါ 
တယ္။ ဒါေပမဲ႔လဲ တျခားေသာ သူေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ေကာင္းႀကီး ခံစားရတာ အနည္း 
ငယ္ကုိ ေရးပါရေစ။ က်မ သူတို႔နဲ႔ အတူ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းမွာ ဘုရားေက်ာင္းကုိ 
လုိက္ပါတယ္။ ေန႔လည္စာ အတြက္ က်မ ယူေပးရပါတယ္။ သူတို႔ စားဖုိ႔ရန္အတြက္ 
ယူေပးရတာက ကိစၥ မရိွပါဘူး။ နဲတယ္ မ်ားတယ္လုိ႔ ေျပာရင္ စိတ္ထဲ မေကာင္းဘူး။ 
ကုိယ္က ေနာက္လူ အတြက္လည္း ၾကည္႔ေပးရတယ္ေလ။ က်မရဲ႕  အန္တီ အားေပးမႈ 
ေၾကာင္႔ က်မ အျမဲ ဆုေတာင္းခဲ႔တယ္။ အခုေတာ႔ က်မ သူတုိ႔ အတြက္ အစာေတြ 
ယူေပးစရာ မလို ေတာ႔ဘူး။ သူတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားၾကလို႔ဘဲ ကေလးေတြ 
အတြက္ေလာက္ဘဲ ယူေပး ရေတာ႔တယ္။ က်မ အရမ္း အ၀မ္းသာဆုံး တခုကေတာ႔ 
၂၀၁၃ က်ရင္ က်မ သူတို႔နဲ႔ ဘုရားေက်ာင္း လိုက္စရာ မလိုေတာ႔ဘူး။ က်မ အပါတ္ 

တုိင္း ခြင္႔ရက္ ထြက္လို႔ ရၿပီေလ။ ဒါကေတာ႔ က်မ ခံစားရတဲ႔ ေကာင္းႀကီးပါဘဲ။ က်မရဲ႕ 
ဘုရားေက်ာင္းကို အပါတ္တိုင္း သြားခြင္႔ရတ႔ဲ အတြက္ အရမ္းကုိ ေပ်ာ္ရႊင္မိပါတယ္။ 
အခု ဘာလုိလိုနဲ႔ ဒီဇင္ဘာ ေရာက္ေတာ႔မယ္။ ခရစၥမတ္ ေရာက္ရင္ အျမဲတမ္း 
စိတ္ညစ္ စိတ္ဆင္းရဲ ရတယ္။ အခုလည္း ဆုေတာင္းျခင္းန႔ဲဘဲ ခရစၥမတ္ကုိ 
ၾကိဳဆိုရမွာဘဲ။ ခရစ္ယာန္ေတြ ျဖစ္ၿပီး နားလည္မႈ မရိွဘူး။ အန္တီရဲ႕ အားေပးမႈန႔ဲအတူ 
စာခ်ဳပ္ျပည္႔တ႔ဲ အထိကို ၾကိဳးစား ၿပီးေတာ႔လည္း လုပ္ပါမယ္။ က်မနဲ႔ အတူ အလုပ္ 
လုပ္ခဲ႔တ႔ဲ မစုိး ကေတာ႔ အရံႈးေပးၿပီး ျပန္သြားပါၿပီ။ ခြင္႔လႊတ္ပါ အန္တီ။ အလုပ္ 
ဆက္လုပ္ဘို႔ ေခၚေပမဲ႔လဲ မလုပ္ေတာ႔ဘူး ေနာ္။ လစာ တုိးေပးမယ္ ေျပာလည္း 
မယူေတာ႔ဘူးေနာ္။ တိတ္ဆိတ္ၿပီး ေအးခ်မ္းတ႔ဲ ဘုရားေက်ာင္းေလးကုိ လြမ္းလို႔ ၂၀၁၃ 
ေအာက္တုိဘာ က်ရင္ ျပန္လာေတာ႔မယ္ေနာ္။ ဘုရားရွင္ အားလုံးကုိ ေကာင္းႀကီး 
ေပးပါေစ။  ။ 
----------------------- 

မိတ္ေဆြ-ညီအစ္ကုိ စြဲကပ္သည္ထက္ သာ၍စြဲကပ္သူ (ဆရာေစာစံေအာင္) 
(A friend who sticks closer than a brother) အေပါင္းအေဘာ္ မ်ားေသာသူသည္ 
အက်ိဳးနည္း ရိွတတ္၏၊၊ မိတ္ေဆြမူကား၊ ညီအစ္ကို စြဲကပ္ သည္ ထက္ သာ၍ 

စြဲကပ္တတ္၏၊၊  (သုတၱံ ၁၈း၂၄)။ 
သုတၱံက်မ္းကို ေရးသားျပဳစုသူ ေရွာလမုန္၏ ပညာ စကား 
တုိ႔သည္ မွတ္သား နာယူဘြယ္ျဖစ္၏။ ေရွာလမုန္က မိတ္ေဆြ 
႐ိွျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာထားသည္။ လူတိုင္း၌ မိမိႏွင့္ 
နီးစပ္ရာ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း ရိွၾကစၿမဲ ျဖစ္သည္။ လူ 
တစ္ဦးသည္ သူတပါးႏွင့္ မေပါင္းေဖၚဘဲ မိမိတကုိယ္တည္း 
အထီးက်န္ေနရန္ ဘုရား အလုိေတာ္ မရိွပါ။ လူတုိင္း၌ 

အေပါင္းအေဘာ္ေကာင္းမ်ား ရိွဖုိ႔ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အေပါင္း အေဘာ္မ်ားတိုင္း 
ေကာင္းသည္ဟု မဆိုသာ ႏုိင္ပါ။ သုတၱံဆရာက အေပါင္း အသင္း မ်ားေသာသူ၌ 
ျဖစ္တတ္ေသာ ဆုိးက်ဳိးကုိ ေထာက္ျပထားသည္။ မွန္ပါသည္၊ မိမိ၏ လူမႈ 
ဆက္ဆံေရးေကာင္းျခင္း၊ ဂုဏ္ထူး ရာထူး အရိွန္အ၀ါ ေကာင္းျခင္း၊ ေကၽြးေမြး 
ေပးကမ္း မစႏုိင္ျခင္းျဖင့္ အေပါင္းအေဖၚမ်ား ေပါမ်ားတတ္ပါသည္။ မိမိ၌ အထက္ပါ 
အခ်က္အလက္မ်ား မရိွေတာ့သည့္ အခါတြင္မူ ထုိအေပါင္း အေဘာ္မ်ား နည္းသြား 
တတ္သည္။  

ေကာင္းေသာ မိတ္ေဆြဟူသည္မွာ တစ္ပါးသူကို ခ်စ္ခင္၍ သူတစ္ပါးအက်ဳိးကုိ 
ၾကည့္႐ႈတတ္၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ အိမ္နီးခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားကို လမ္းျပ တတ္ 
၏။ သတိေပးတတ္၏ (သု၊ ၁၁း၂၆)။ အစဥ္သျဖင့္ ခ်စ္တတ္၏ (သု၊ ၁၇း၁၇)။ ဒါ၀ိဒ္ႏွင့္ 
ေယာနသန္သည္ ေကာင္းေသာ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ျခင္း ရိွခ့ဲ၏။ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ 
ေယာက္ သစၥာ ျပဳကာ အက်ဳိးျပဳၾကသည္။ သစၥာမဲ့ေသာ အေပါင္းအေဖၚ မူကား မိမိ 
ကုိယ္က်ဳိးကို ေရွ႕႐ႈတတ္၏။ အေပၚယံ ဟန္ေဆာင္ ခ်စ္ျခင္းရိွ၏။ ယုဒ ရွကာ႐ုတ္ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ မိတ္ေဆြ ကုိမူ မည္သူကမွ လုိခ်င္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းေသာ 
မိတ္ေဆြ ကို အဘယ္မွာ ရႏုိင္မည္နည္း။ 

ေယရႈခရစ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေယာက္တိုင္းအတြက္ ေကာင္းေသာ မိတ္ေဆြ 
ျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္မွ လူ႔ေလာကသုိ႔ လူ႕ဇာတိအျဖစ္ ခံ ယူ 
ႂကြလာခဲ့ေသာ ဘုရား ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အျပစ္အတြက္ လက္၀ါး ကပ္တုိင္ ေပၚမွာ 
မိမိ အသက္ကုိ စြန္႔ခဲ့ၿပီး သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္ရွင္ျပန္ခ့ဲသည္။ သူ႔ကုိ 
ယုံၾကည္သူမ်ားအား အဆုံးတိုင္ ခ်စ္ေတာ္မူ၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မစေပးေသာ အရွင္ 
ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကို အေျဖေပးလ်က္ ရိွပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
အေပၚ နားလည္မႈ ရိွသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိ အဘယ္ေသာအခါမွ် စြန္႔ပစ္ေတာ္မူမည္ 
မဟုတ္ပါ။ ဒုကၡေရာက္စဥ္ ကူညီ မစေပးရန္  အစဥ္သျဖင့္ အဆင္သင့္ ရိွေနပါသည္။ 
ေယ႐ႈ ကိုယ္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ေသာ မိတ္ေဆြကုိ  ရွာ၍ မရႏုိင္။ ေယ႐ႈသည္ သင့္အတြက္ 
မိတ္ေဆြေကာင္း ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ သင္သည္လည္း ေယ႐ႈအတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္း ျဖစ္ပါ 
မည္လား။ သစၥာႏွင့္ျပည့္စုံေသာ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ၾကပါစို႔။  

အုိ သခင္ေယ႐ႈ ကုိယ္ေတာ္နာမကို ခ်ီးေျမႇာက္ပါ၏။ အစဥ္သျဖင့္ 
ကုိယ္ေတာ္ကို ကိုးစားပါမည္။ သစၥာရိွေသာ ငယ္သားေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ရန္ မစ ေတာ္မူ 
ပါ။ ကုိယ္ေတာ္ ႏွစ္သက္ေသာ အသက္ရွင္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ရန္ လုပ္ေဆာင္လုိပါ၏။ 
ကုိယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္အတူ အစဥ္အၿမဲရွိေသာ မိတ္ေဆြေကာင္း ျဖစ္ပါ၏။ ေန႔စဥ္ 
ကုိယ္ေတာ့္လမ္း၌ အစဥ္ ေလွ်ာက္ႏုိင္ရန္ မစေတာ္မူပါ။ (အာမင္) 
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သူတပါးသည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကို 
ျပစ္မွားေသာ 
အျပစ္မ်ားကို 
ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ 
လႊတ္သကဲ့သို႕ 
ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ 
အျပစ္မ်ားကို 
လႊတ္ေတာ္မူပါ။ 

             ေရြးခ်ယ္ရာ       L နန္ကုိင္ 
မိတ္ေဆြရယ္။ တုိ႔ရင္မွာ အခ်ိန္တုိင္း ဒီအေတြးေတြ ေပ်ာက္ မသြားႏိုင္ခဲ႔ပါ။ 

အခ်စ္မိတ္ေဆြရယ္ တုိ႔ေတြရဲ႕  အနာဂတ္ ေလးဟာ ရပ္တန္႔ထားလုိ႔ မရတဲ႔အခ်ိန္ေတြ 
ေက်ာ္လြန္သြားသ၍ တုိ႔ေတြရဲ႕  ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္ဟာ ေရာက္လို႔လာဆဲပါ။ သင္ဟာ 
လက္ရိွဘ၀နဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္မႈေတြကုိသာ ပုိင္ဆိုင္ခြင္႔ ရမွာပါ။ မၿပီးဆံုးႏုိင္တ႔ဲ 
မနက္ျဖန္ဆိုတ႔ဲ အနာဂတ္ေလးနဲ႔ ရွင္သန္ေနတဲ႔ အသက္၀ိညာဥ္ကုိေတာ႔ သင္ ပုိင္ဆိုင္ 
ႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါ။ တကယ္လို႔မ်ား သင္ဟာ အခုခ်ိန္မွာ အသက္မီးဇာ ကုန္သြားလုိ႔ 
ရိွရင္ သင္႔ရဲ႕  ဝိညာဥ္ဟာ ဘယ္ကုိ သြားမွာလဲ။ ေလာက လူသားေတြ အားလုံးဟာ 
ေနာက္ဆုံး အႀကိမ္နဲ႔ ေသျခင္းကို ေရွာင္၍ မရပါ။ အခ်စ္ မိတ္ေဆြရယ္ စဥ္းစားၾကည္႔ 
ပါအုံး။ မေသခ်ာႏိုင္တ႔ဲ သံသရာၾကီးထဲမွာ သင္႔ ၀ိညာဥ္ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ႔မယ္ဆုိရင္ 
သင္သြားမဲ႔ လမ္းဟာ နိစၥဘံု ေရႊျပည္ေတာ္ကုိ သြားမွာ လား။ ဒါမွမဟုတ္ ငရဲမီးအိုင္ 
ထဲမွာ သင္႔၀ိညာဥ္ထာ၀စဥ္ ေသဆုံးခံမလား။ လူအျဖစ္ ရွင္သန္ ေနခ်ိန္မွာ သြားရမဲ႔ 
လမ္းဟာ ၂လမ္းတည္းပါ။ ေရႊျပည္ေတာ္ကုိ သြားခ်င္ ရင္ေတာ႔ သင္႔စိတ္ႏွလံုးသားကုိ 
သခင္႔ အတြက္ ေနရာေပးႏိုင္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားၿပီး ျပင္ဆင္ ထားလုိက္ပါ။ ေနာက္ မက် 
ေသးပါဘူး။ ေယရႈရွင္ဟာ တုိ႔တေတြ အားလုံးအတြက္ ထာဝရ အသက္ကုိေပးရန္ 
အခုထိ ေစာင္႔ေနဆပဲါ။ အခုခ်ိန္မွာ တုိ႔ေတြရဲ႕  ကႏၱာရ ခရီးၾကမ္း လိႈင္းထန္ေနလည္း 
အသက္ စြန္႔ ေပးဆပ္ သခင္႔အတြက္ အေစခံၾကစုိ႔။ 
-------------------------------- 

ဖက္ရွင္က်ေသာ ႏွလုံးသား  (နန္းသီတာေအးေရႊ) 
 ႏွလုံးသားသည္ အသက္၏ အေျခအျမစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
သင္၏ႏွလံုးကုိ အထူးသျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့ (၁၃၄း၂၃) 

 တစ္ေန႔မွာ On line ကေန သူငယ္ခ်င္း လွေကသီေစာ ကို ေတြ႕လုိက္ 
ရတယ္။ အသက္ (၄၀) ေက်ာ္ေနေပမဲ့ သူက မင္းသမီးလုိ လွပစြာ ၀တ္စားၿပီး Style 
က်က် လမ္းေလွ်ာက္ေနပုံက ကၽြန္မ မ်က္စိထဲမွာ အလြန္ ၾကည့္ေကာင္းပါတယ္။ 
ကၽြန္မ လည္း မိမိကိုယ္ကို ျပန္ၾကည့္မိပါတယ္။ မိမိ အသက္တာ၏ အျပင္ပန္းကို 
ၾကည့္ၿပီး သုံးသပ္မိပါတယ္။ အျပင္ပန္း မည္မွ်ပင္ ဆြဲေဆာင္မႈ အျပည့္ ရိွပါေစ။ 
အတြင္း ႏွလံုးသား အရာကသာ အဓိက ျဖစ္ပါတယ္။ (သုတၱံဆရာက ၄း၂၃) စိတ္ႏွလုံး 
ထဲမွာ မည္သည့္အရာ ဝင္ေရာက္ေနရာယူသည္ကုိ ဂရုစုိက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
ဘုရား ဖန္ဆင္းထားေသာ ကၽြန္မတို႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ကို ပုိင္ဆိုင္ 
ထားၾကသူမ်ား ျဖစ္တာမုိ႔ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ဆြဲေဆာင္မႈ ျပည့္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကသလုိ 
ခရစ္ေတာ္ကို အေလးထားသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ႏွလံုး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
ရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏွလံုးသား၌ ေလာဘစိတ္၊ အၿငိဳး ထားျခင္း၊ မုန္းတီးျခင္း၊ မိမိကုိယ္ကို 
သနားျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္းႏွင့္ အျခား ဆိုးညစ္မႈမ်ား ရိွေနပါက ဖက္ရွင္ က်က် 
၀တ္စားၿပီး မိမိကိုယ္ကို ႏုိပ်ဳိပုံ ေပါက္ေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္းက ဘာမွ အသုံးမ၀င္ပါဘူး။ 
ခရစ္ေတာ္ကို အေလးထားသည့္ ေကာင္းမြန္ ေသာ စိတ္ႏွလံုးကုိ မိမိႏွင့္ ထိေတြ႕ 
ဆက္ဆံ ေနသူမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ဘုရားကို ယုံၾကည္သူ၊ မယံုၾကည္သူတို႔ ခံစားရပါ 
သလားလုိ႔ ကၽြန္မ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ျပန္ေမးမိပါ တယ္။ ေက်းဇူးေတာ္၊ ၾကင္နာျခင္း၊ 
စိတ္ရွည္ျခင္း၊ သနားျခင္း၊ ကရုဏာတုိ႔ကို ႏွလံုးသား၌ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ေန႔စဥ္ 
ႀကံဳေတြ႕ဆက္ဆံရေသာ သူတုိ႔အတြက္ အသက္ ေကာင္းက်ဳိး စမ္းေရ စီးထြက္ေစရန္ 
အသက္ရွင္ရမည္ဟု ကၽြန္မ သြန္သင္ျခင္း ခံရပါတယ္။ အျပင္ပန္း သ႑ာန္ထက္ 
အတြင္းႏွလံုးသား စိတ္အတြင္းကို လွပေအာင္ ကၽြန္မတို႔ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံၾကရေအာင္။ ။ 

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

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပုံလႊာ-၁၁ ( ခ်စ္ေတာ္မူေသာသူ )  မင္းေအာင္သက္လြင္ 
ထုိ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ သား ေတာ္ ေၾကာင့္----- ဧဖက္ ၁း၆ 

 ဤ အထက္ပါ က်မ္းပုိဒ္တြင္ပါဝင္ေသာ စကား လုံးသည္ 
ခမည္းေတာ္ ဘုရားမွ သားေတာ္အား ခ်စ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထား 
ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေယာဟန္ လက္ျဖင့္ ဂါလိလဲျပည္ ေယာ္ဒန္ 
ျမစ္တြင္ ဗတၱိဇံ မဂၤလာကုိ ခံေတာ္မူစဥ္တြင္ ေကာင္းကင္ မွ 

အသံေတာ္ ၾကားရသည္မွာ ̏ဤသူကား ငါႏွစ္သက္ ျမတ္ႏုိးရာ ငါ၏ခ်စ္သား ေပတည္း။̋ 
မ ၃း၁၇။ ဟု ျဖစ္ပါသည္။ ျမင့္လွစြာေသာ ေတာင္ေပၚသို႕ သခင္ေယရႈ သည္ မိမိ 
တပည့္ေတာ္ ေပတရု၊ ယာကုပ္ႏွင့္ ေယာဟန္ တုိ႕ကို ေခၚသြား ေတာ္မူစဥ္ 
ကလဲ ̏ဤသူသည္ ငါႏွစ္သက္ ျမတ္ႏုိးရာ ငါ၏ ခ်စ္သားေပတည္း။̋ ဟူေသာ စကား 
သံေတာ္ကုိ မုိးတိမ္ထဲက ၾကားခဲ့ရပါသည္။ မ- ၁၇း၅။ ထုိက်မ္းခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ စလုံးတြင္ 
ေကာင္းကင္မွ အသံေတာ္ၾကားရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသလုိ ေကာင္းကင္ 

ဖြင့္လွစ္သည္။ မုိးတိမ္ လႊမ္းမုိးသည္။ ဟုလဲ ေဖာ္ျပ ထားပါ သည္။ ခမည္းေတာ္ ဘုရား 
သခင္ႏွင့္ သားေတာ္ ေယရႈခရစ္ေတာ္တို႕၏ ႏွစ္ကိုယ္ၾကား ရင္းႏီွး မႈအား ̏ ခ်စ္ေတာ္ 
မူေသာ ̋ ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းသည္ လံုးဝဥႆံု ျပည့္စုံမႈကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 
လူသား တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ရင္းႏီွးမႈတြင္ ေခၚေဝၚသံုးစြဲေသာ နာမ္စား ေျမာက္ မ်ားစြာ 
ရိွပါ သည္။ အားကုိး ရေသာ အစ္ကုိ။ စိတ္ခ်ရေသာ တပည့္။ ယံုၾကည္ ရေသာ 
ခင္ပြန္း။ သေဘာ ေကာင္းေသာ သူေဌး။ သစၥာရိွေသာ ငယ္သားေကာင္း - စသျခင့္ 
အသုံးျပဳေလ့ ရိွပါသည္။ ထိုသုိ႕ေသာ နာမ္စားမ်ားသည္ အရည္အခ်င္း တစ္ခုတည္း 
ကုိသာ ကုိယ္စား ျပဳပါ သည္။  

အားကုိးရေသာ သူသည္ စိတ္ခ်ခ်င္မွ စိတ္ခ်ရမည္။  
စိတ္ခ်ရေသာ သူကုိလဲ အားကုိးလို႕ ရခ်င္မွ ရႏုိင္ပါမည္။  
ယုံၾကည္ရေသာသူကိုလဲ အားကုိးလုိ႕ ရခ်င္မွ ရမည္။  
သစၥာရိွေသာ သူသည္လဲ အားကုိးလုိ႕ ရခ်င္မွ ရမည္။ 
သေဘာေကာင္းေသာ သူသည္လဲ သစၥာရိွ မရိွ မေသခ်ာပါ။ 
ထုိသို႕ေသာ နာမ္စားမ်ားစြာထဲမွ  ̏ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ သူ ̋ ဆုိေသာ နာမ္စား 

သည္ ထုိ အထက္ပါ နာမ္စားမ်ား အားလုံးထက္ အစြမ္းပကား ႀကီးမားလို ျပည့္စုံ 
လုံေလာက္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္-  ̏ခ်စ္ေတာ္မူေသာ ̋ ဆိုသည့္ စကားလုံး 
မွ ခ်စ္ျခင္း တရားသည္ အျခား အျခားေသာ တရားမ်ားထက္ ပုိေသာ၊ သာေသာ၊ 
ႀကီးျမတ္ ေသာ၊ အဓိပၸါယ္ ရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။  

ခ်စ္ျခင္းတရားထဲတြင္ ယံုၾကည္။ အားကိုး၊ စိတ္ခ်၊ သစၥာရိွ၊ သေဘာ 
ေကာင္း၊ စေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား အားလုံးပါဝင္ေနေသာ ေၾကာင့္ပင္။ ေယရႈ 
ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းကို ခံရေသာသူ ျဖစ္သည္။ ခမည္း ေတာ္ထံမွ 
ကမၻာ မကုန္ေသာ ထာဝရေမတၱာကုိ ခံထားရေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရား သခင္၏ 
ေမတၱာ ေတာ္သည္ လူသားမ်ား၏ ေမတၱာထက္ သာလြန္ပါသည္။ ဘုရား ေမတၱာႏွင့္ 
လူသား၏ ခ်စ္ျခင္းကို ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းသည္ မိွတ္တုတ္ မိွတ္တုတ္ ေဖ်ာ့ ေတာ့ေတာ့ 
ဖေယာင္း တိုင္မီးငယ္ေလးႏွင့္ ဟုန္းဟုန္းေတာက္ ထိန္ထိန္လင္းလက္ ကာ 
ေတာက္ေျပာင္ ပူေလာင္ ေနသာ ေနမင္းႀကီးကို ႏႈိုင္းယွဥ္သက့ဲသို႕ အဆင့္အတန္း 
ခ်င္း ကြာျခားလြန္းလွပါသည္။  

ဤ ̏ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ သူ ̋ ဆိုေသာ စကားသည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားက 
သားေတာ္ ေယရႈခရစ္ေတာ္အား ခ်စ္ျမတ္ႏုိးခ့ဲျခင္းကို ဆုိလိုပါသည္။ ထို ခ်စ္ျခင္းသည္  
စၾကာဝဠာ တြင္ အသန္႕ရွင္း ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ ျမတ္ဆံုးေသာ အရာ ျဖစ္ပါသည္။  

သမၼာက်မ္းစာ ေတာ္ျမတ္သည္ အလွပဆံုးေသာ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာႏွင့္ 
ယွဥ္ ေသာ အမွန္တရားမ်ားကို ေဖာ္ျပ ေၾကျငာထားပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္  
အျပစ္ ရိွေသာ လူသားမ်ားအား ခမည္းေတာ္ဘုရားက လက္ခံျခင္းသည္ ေယရႈ 
ခရစ္ေတာ္ ၏ ထုိက္တန္ေသာ ေပးဆပ္ ေပါင္းကူး လုပ္ေဆာင္ ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ခမည္းေတာ္သည္ သားေတာ္အား ကန္႕သတ္ မထားေသာ ေမတၱာ 
မ်ားႏွင့္ ခ်စ္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။  

ခ်စ္ေသာ သခင္ ေက်းဇူးရွင္ ၊ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ပင္ 
ျပစ္သားမ်ားမွာ လြတ္ျခင္းရ ၊ ဘုရားသားေတာ္ မည္ထုိက္စြ။ 

(ဝန္ခံခ်က္။ - ဟန္နရီ ဂရာဖီ ေရးသားေသာ The Beloved အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာ ဘာသာ ျပန္ဆုိ 
ပါသည္။) 
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(လူလိမၼာဆုေတာင္း)    ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္ 
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အိမ္လိပ္စာအေျပာင္းအလရဲွိေသာေၾကာင့္ စာတုိက္မွတဆင့္ေပးပို႕ျခင္းကုိ လံုးဝ လက္မခံေတာ့ပါ။ ဖုန္း (+၆၅) ၈၁ ၂၂၂ ၃၂ဝ အားေမးျမန္းစုံစမ္းပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။  

Facebook; lord’s word, lord’s heart.    www.thelordword.com


