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    အေဖ့ၿမိဳ႕   (မင္းေအာင္သက္လြင္)  

ဝ̏မ္းတီးတူးေကာ္"တေၾကာ္ေၾကာ္နဲ႕ေတာသားစားပြဲထိုးေတြေကာ္ဖီဆုိင္မွာအာဏာျပတ့ဲ ၿမိဳ႕။ 

ျပားသံုးဆယ္နဲ႕ အားလံုး ဝယ္ (တစ္ၿမိဳ႕လုံး လည္) လုိ႕ ရခ့ဲဖူးတဲ့ ၿမိဳ႕။ 
ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ ႏွမခ်င္း မစာနာတတ္သူေတြ လက္သရမ္းခ့ဲဖူးတဲ့ ၿမိဳ႕။ 
     မနက္ေစာေစာက်ရင္ ̏ ေဟာဒီက ပဲျပဳတ္-- ̋ ဆိုတဲ့ Ring Tone နဲ႕  
     တစ္ၿမိဳ႕လုံးကို ႏိႈးစက္ တပ္ထားတဲ့ ၿမိဳ႕။ 
လူေတြရဲ႕အနာဂါတ္ ပိန္ပိန္ကို ေဗဒင္စာရြက္ မိွန္မိွန္ထကဲေန နိမိတ္ဖတ္ေပးတဲ့ ၿမိဳ႕။ 
လူပ်ိဳေပါက္ေလးေတြ ခ်ိဳေပါ့ တစ္ခြက္နဲ႕ အခ်စ္သီခ်င္းေတြ စသင္ခ့ဲဖူးတဲ ့ၿမိဳ႕။ 
လူပ်ိဳႀကီးေတြ က်ဆိမ့္တစ္ခြက္နဲ႕ အသည္းကြဲဒဏ္ရာကုိ သံစဥ္ေတြနဲ႕ ခ်ဳပ္ဖာခ့ဲဖူးတ့ဲ ၿမိဳ႕။ 
     အလုပ္ အဆင္မေျပတဲ့ သူေတြ ဘလက္ေကာ္ဖီခါးခါးကို  
     သံပုရာရည္ ညႇစ္ေသာက္ၿပီး အရက္ဆိပ္ ေျဖတတ္တဲ့ၿမိဳ႕။ 
လူေကာင္းေတြအတြက္ ေစတီပုထိုး အႀကီးႀကီးရိွတဲ့ ၿမိဳ႕။ 
လူဆုိးေတြအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ အႀကီးႀကီးရိွတဲ့ ၿမိဳ႕။ 
ေတြ႕သမွ် လူကို  ̏ဆရာ၊ ဆရာ ̋ နဲ႕ ဗ်ာမ်ားတတ္တဲ့ ၿမိဳ႕။ 
ဘြဲ႕ရၿပီးတဲ့ ငယ္သူငယ္ခ်င္းေတြ ဆိုကၠား နင္းေနတဲ့ ၿမိဳ႕။ 
̏ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးထြက္မေျပးပါဘူး"လုိ႕အဆုိေတာ္တစ္ေယာက္ကသီခ်င္းနဲ႕သစၥာျပဳခဲ့ဖူးတဲ့ၿမိဳ႕။ 

     ̏ရန္ကုန္ မေရာက္လဲ အေရးမႀကီးပါဘူး̋ လို႕ အဲဒီ အဆုိေတာ္ကဘဲ  
     သူ႕သီခ်င္းထမွဲာ ကတိေတြ ေျဖေလ်ာ့ထားတ့ဲ ၿမိဳ႕။  
ခရီးသည္ေတြရဲ႕ အသက္ဟာ ဂီယာအုံကို ေထာက္ထားတဲ့ ဝါးျခမ္းျပားေပၚမွာ မူတည္ 
ေနတယ္ဆုိတဲ့ စစ္ေဘးသင့္ ကားအုိႀကီးေတြ လမ္းသလား ခ့ဲဖူးတဲ့ ၿမိဳ႕။ 
     ေတာနယ္က ပညာရွင္ေတြ တကၠသိုလ္ပညာ လာသင္တဲ့ ၿမိဳ႕။ 
     ေယာက္်ားမွန္ရင္ တြယ္စီးပါလို႕ စပါယ္ယာေတြ ပါ၀ါျပတဲ့ ၿမိဳ႕။ 
̏ ခါးပုိက္ႏိႈက္သတိျပဳ ̋ လို႕ ကမၺည္းထိုး ခံထိတဲ့ ၿမိဳ႕။ 
မီးရထား စက္ေခါင္းျပင္ စက္ရုံေဟာင္း ရိွတဲ့ ၿမိဳ႕။ 
ျမည္းစရာ ၾကက္ေခါင္းကင္ေတြ ေရာင္းတတ္တဲ့ ၿမိဳ႕။ 
ေရာဂါသည္ေတြ ေဆးကုဖုိ႕ ေဆးရုံ ရိွတဲ့ ၿမိဳ႕။ 
ေရာဂါကၽြမ္းသူေတြကို ေျမျမႇဳပ္ဖုိ႕ သခ်ိဳင္းတစ္ခုု ရိွခ့ဲဖူးတဲ့ ၿမိဳ႕။ 
ဆရာဝန္ေတြကို ဆရာလုပ္တတ္တဲ့ လူနာေတြရိွတဲ့ ၿမိဳ႕။ 
ဆရာဝန္ထက္ ေဆးအေၾကာင္းပုိသိတဲ့ ေဆးဆိုင္ အေရာင္းစာေရးေတြ ရိွတဲ့ ၿမိဳ႕။ 
     ေျမေတာင္လဲ ေျမႇာက္ခ့ဲဖူးတဲ့ ၿမိဳ႕ ၊ ေသေအာင္လဲ ေျခာက္ခ့ဲဖူးတဲ့ ၿမိဳ႕။ 
     ေနေရာင္လဲ ေပ်ာက္ခ့ဲဖူးတဲ့ ၿမိဳ႕၊ ေရႊေတာင္လဲ ေမွာက္ခ့ဲဖူးတဲ့ ၿမိဳ႕။ 
     အေမွာင္ထလဲဲ ေရာက္ခ့ဲဖူးတဲ့ ၿမိဳ႕၊ ကိုယ္ေယာင္လဲ ေဖ်ာက္ခ့ဲဖူးတဲ့ ၿမိဳ႕။ 
     နာဂစ္ေလနဲ႕ ေရဒဏ္ နစ္ခ့ဲဖူးတဲ့ၿမိဳ႕။ အစာစစ္ ေသဒဏ္လဲ သင့္ခ့ဲဖူးတဲ့ ၿမိဳ႕။  
မုတ္ဆုိးမလုိအထီးက်န္ဆန္ခဲ့ဖူးတဲ့ၿမိဳ႕။ရုပ္ဆုိးမကုိအုိးမဲေတြနဲ႕အလွဆင္လိမ္းက်ံထားတဲ့ၿမိဳ႕။ 
ျပည္တြင္းျဖစ္ေတြနဲ႕ လက္ပူတုိက္ထားတ့ဲ ၿမိဳ႕။ ျပည္တြင္းစစ္ေတြနဲ႕ မ်က္ျဖဴဆုိက္ခဲ့ဖူးတ့ဲၿမိဳ႕။ 
     ေခတ္မေကာင္းေသးလို႕ ရူးခ်င္ဟန္ေဆာင္သူေတြ ရိွတဲ့ၿမိဳ႕။ 
လြန္ခ့ဲတဲ့ အႏွစ္ေလးဆယ္က အေဖနဲ႔ အေမ ႏွဖူးစာ ဆံုခ့ဲဖူးတဲ့ၿမိဳ႕။ 
အဲဒီၿမိဳ႕ ဆုိတာ က်ေနာ့္ အေဖ ေနခ့ဲဖူးတဲ့ အေဖ့ၿမိဳ႕ေလးပါ။ 
အဲဒီၿမိဳ႕ေလးမွာ ၁၉၄ဝ ခုႏွစ္တံုးက ေဖေဖ့ ခ်က္ကို ျမႇဳပ္ခ့ဲဖူးသလို။ 
၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္က်ေတာ့ ေဖေဖ့ ရုပ္အေလာင္းကို ေျမျမႇဳပ္လိုက္ခ့ဲရပါတယ္။ 
အဲဒီၿမိဳ႕ေလးမွာ ေဖေဖ ဆန္နဲ႕ လဲေသာက္တတ္တဲ့ ခ်က္အရက္ပုန္း ဆိုင္ေတြ ရိွသလို  

ေဖေဖ အေႂကြး ဝယ္စားတတ္တဲ့ လကုန္မွ ေပးလို႕ရတဲ့ ကုန္စုံဆိုင္ေတြလဲ ရိွပါတယ္။ 
     အဲဒီၿမိဳ႕ေလးမွာ ေဖေဖ့ အမ်ိဳးေတြ ရိွသလို။ ေဖေဖ့ အဆိုးေတြလဲ ရိွပါတယ္။ 
     အဲဒီၿမိဳ႕ေလးမွာ ေဖေဖ့ အရိပ္ေတြ ရိွသလို ေဖေဖ့ အတိတ္ေတြ ရိွပါတယ္။ 
အေမရိကားက နယူးေယာက္ၿမိဳ႕နဲ႕ မလဲ။ ၾသစေတ်းလ်ားက ဆစ္ဒနီ နဲ႕ မႏိႈင္း 
စင္ကာပူက ဆန္တိုစာကၽြန္း နဲ႕ မယွဥ္ ၊ ကမၻာေက်ာ္ ဟာဝုိင္ယီ ထက္ သာတဲ့ ၿမိဳ႕။ 
အဂၤလန္က လန္ဒန္ထက္ ေနခ်င္စရာေကာင္းတာ ေဖေဖ ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေလးပါ။ 

 
 
 
 
 
 
 

အဲဒီလို - ေလာက ေဖေဖရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတြ အေၾကာင္း၊ သားက်ေနာ္ တေစ့တေစာင္း 
ေလ့လာမိခ်ိန္မွာ၊ ေကာင္းကင္က ထာ၀ရ ေဖေဖရဲ႕ "ေကာင္းကင္ၿမိဳ႕" ဆုိတာ 
ေရႊလမ္းခင္း ေက်ာက္စီသလင္း၊ နီလာ ပတၱျမား၊ ပုလဲ တံခါးနဲ႕ 
ေက်ာက္ျဖဴပလႅင္ေတြနဲ႕ ထုဆစ္၊ ယုံသူေတြအတြက္ သီးသန္႕အျဖစ္ 
ေယရုရွလင္ ဆိုတဲ့ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သစ္  - 
ဟိုး - ေကာင္းကင္ ပရဒိသုဘံုနန္းမွာ ေဆာက္လုပ္လို႕ ၿပီးစီးေနခ့ဲၿပီ။  
ထာ၀ရ ေဖေဖရဲ႕ ၿမိဳ႕သစ္ဆီ ငါတို႕အားလံုးသြားၾကမည္။ 
ခ်ီေဆာင္ခ်ိန္ပင္ ေရာက္ေတာ့မည္။  
ေကာင္းကင္ ေဖေဖ လာေတာ့မည္။    ။ ဗ်ာဒိတ္ ၂၂း၁-၅။၁၂ ။  မင္းေအာင္သက္လြင္ 
------------------------------------------------------------------------ 

ကယ္တင္ရွင္  သိုးသူငယ္(ဒါးက) 
သခၤါရ ခႏၶာနဲ႔  အတၱမ်ားတဲ့ စိတ္ ၊  
ငရဲကုိ ေျခတစ္ဖက္လွမ္းေနတဲ့ ဝိညာဥ္ 
ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ ၿပီးျပည့္စုံေနတဲ့ အသက္တာကို၊  
သခင္မွ မကယ္တင္ခ့ဲရင္--- 
ကၽြန္ပ္ဘ၀အတြက္ တမလြန္ခရီး  
ေယာင္လုိ႔ေတာင္ မေတြး၀့ံပါဘူး။  ။ 
------------------------------- 

ငုိတစ္ခါ ရယ္တလွည့္  S.James 
အံႀကိတ္ကာ ငုိေနမိခ်ိန္ေတြ ဘယ္သူက သိမွာတဲ့လဲ။ 
မ်က္မုန္းက်ိဳး ဟားတိုက္တဲ့ ဇာတ္ပြဲလယ္ 
တစ္ေယာက္တည္း က ခ့ဲခ်ိန္ေတြ ဘယ္သူက သိမွာတဲ့လဲ။ 
တစ္ခ်ိန္မွာ အဆင္ေျပမယ္ဆိုတာ သိသားနဲ႕ 
မင္း ဘယ္သူ႕ကုိ အျပစ္တင္တာလဲ။ 
ေျဖဆည္မရေအာင္ ငုိခ့ဲဖူးမွသာ ရယ္ရႊင္ခ်ိန္ေတြ မင္းအတြက္ ခ်ိဳၿမိန္မွာေပါ့။ 
ငုိေနတဲ့ မ်က္ရည္ေတြကို သုတ္ရင္းနဲ႕ 
ဟိုး - အေ၀းက အၿပံဳးေတြကို လွမ္းၾကည့္လိုက္စမ္းပါ။   ။ 
------------------------------------------ 

  oli,fcsif;odk h    Samuel Soe Lwin 

1999 rSm oli,fcsif; taygif;toif;a=umifh 
bk&m;ausmif; wpfacguf a&mufcJhw,f // 
bk b rod tajctae=unfhvdk h "tmrif " xl;vm; xl;cJhw,f// 
'DvdkeJ h - 0wfoGm; rysuf / taygif;toif; zufvdk h 
bk&m;ausmif; rSefrSef a&mufcJhw,f// 
&Sif;vif; wdus ol houfao vSvdk h c&pfawmfbk&m;udk odcJhw,f// 
wpfoufwm xm0&touf ydkifqdkifwGufrdk h rdbrsm;udk ajymcJhw,f//  
rdbarmifbGm; aqGo[mrsm;vnf; xm0&toufudk &cJhw,f// 
 

(ဟီတန္ႏုိး) 
ဦးစြာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ခ်စ္ 
မိတ္ေဆြ တို႕ အေပၚ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္၊ ကရုဏာ 
ေတာ္မ်ား ရရိွမယ္ ဆိုတာ ယံုပါတယ္။ ဒီေန႕ ကြ် န္ေတာ္၊ ကြ် န္မ 
တို႕ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားကုိ ဘယ္လို ခံစား 

ၾကရသလဲ။ မယံု ၾကည္သူေတြနဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ဘယ္မွ် ပုိသည္ကို သတိ ထား မိၾက 
ပါသလား။ ဂလာတိ ၾသ၀ါဒစာ ၃း၁၄။ အေၾကာင္းမူကား၊ အာၿဗံဟံ ခံရေသာ ေကာင္း 
ႀကီး မဂၤလာသည္ ေယရႈ ခရစ္အားျဖင့္ တပါးအမ်ိဳးသားတို႕၌ သက္ေရာက္ သည္ 
ျဖစ္၍၊ ငါတို႕သည္ ဂတိ ေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ 
ခံရၾကမည္ အေၾကာင္း တည္း။ က်မ္းခ်က္အားျဖင့္ အတိအလင္း ဆိုထားပါတယ္။ 
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အာၿဗံဟံကို ေကာင္းႀကီး ေျမာက္ျမားစြာ ေပးထားပါတယ္။ ဥစၥာပစၥည္း၊ ႂကြယ္၀ျခင္း 
မ်ား ေပးထား ေသာ္လည္း အေရးအႀကီးဆံုး ေကာင္းႀကီးကေတာ့ ယံုၾကည္ျခင္း 
အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ ျခင္း ေရာက္ေစျခင္းပင္ျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္က ကြ် န္ေတာ္ 
ကြ် န္မတို႕ကို မကုန္ဆုံး ႏုိင္ေသာ က်န္းမာျခင္း၊ ႂကြယ္၀ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း စသည့္ 
လူေတြ မက္ေမာ တြယ္တာ ေနတာကို ေပးမယ္လို ဂ့တိမျပဳထားဘူးေနာ္။ ေျပာထား 
တာကေတာ့ ခရစ္ ေတာ္ ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ ဒုကၡဆင္းရဲ ခံစားရမည့္အေၾကာင္း 
ႀကိဳတင္ ေျပာဆိုခ်က္ မ်ားစြာ ရိွပါတယ္။ ကြ် ႏု္ပ္တို႕ အသက္တာမွာ စုံစမ္း ေႏွာက္ရွက္ 
ျခင္း၊ ဒုကၡခံစား ရေသာ္လည္း၊ ထူးျခားၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ႀကံဳေတြ႕ 
ခံစားရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဘုရားသခင္က ကြ် ႏ္ုပ္တို႕အတြက္ ထာ၀ရ 
ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ မ်ားျဖစ္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံ ေတာ္မူ 
ေသာ အရာမ်ားကို တပါး အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ဘုရားသားသမီးေတြအေပၚ ေစာင့္ 
ေရွာက္ ကြယ္ကာ ေကာင္းႀကီး မ်ားစြာ ရရိွေစပါတယ္။ ဖတ္ရႈသူ အေယာက ္တိုင္းေပၚ 
ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီး မ်ား ရရိွပါေစ။ ( အာမင္ )။     ။ ဟီတန္ႏုိး 

 
(ေမရတနာသူ) 

က်မ စင္ကာပူႏုိင္ငံကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွာ စၿပီး ေရာက္လာခ့ဲပါတယ္။ ျမန္မာ 
ျပည္မွာ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ ရထားခ့ဲေပမဲ့ စင္ကာပူေရာက္ေတာ့ အိမ္အကူ အလုပ္နဲ႕ အလုပ္ 
၀င္ခ့ဲရပါတယ္။ ပြဲစားနဲ႕ လာတာ ဆုိေတာ့ ပြဲစားခ ေက်ေအာင္ ပထမဦးဆံုး အလုပ္ကို 
၂ႏွစ္ျပည့္ေအာင္ ေအာင့္အီး သည္းခံၿပီး လုပ္ခ့ဲရပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ က်မ 
ပထမ အလုပ္ရွင္နဲ႕ ၂ႏွစ္ျပည့္တဲ့ အထိ အခက္အခဲေတြကို မခက္မခဲေအာင္ ကိုယ္ 
တိုင္လဲ ႀကိဳးစားသလို ဘုရားသခင္ကိုလဲ ကုိးစား ဆက္ကပ္ရင္း လုပ္ ေဆာင္ခ့ဲပါ 
တယ္။ အဲဒီလို လုပ္သက္ ၂ႏွစ္အတြင္းမွာ က်မဟာ သူငယ္ခ်င္း အသစ္ေတြ သူငယ္ 
ခ်င္း အေဟာင္းေတြ ဆရာသမားေတြ ေဆြမ်ိဳးေတြက တဆင့္ စင္ကာပူအေၾကာင္း ပုိပုိ 
ၾကားသိလာရသလုိ ကိုယ္တိုင္လဲ ႀကံဳေတြ႕ သိျမင္လာခ့ဲရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳ ေလးေတြ 
ေၾကာင့္ ဒီထက္ ပုိေကာင္းတဲ့ အလုပ္၊ ပုိသက္သာ ပုိလြတ္လပ္တ့ဲ အလုပ္။ လခ 
ပုိမ်ားတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ခ်င္လာမိခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီတံုးက က်မနဲ႕ အနီးစပ္ဆံုး ေခတ္ 
အစားဆံုး အလုပ္ကေတာ့ အိမ္ေဖာ္အလုပ္ကို အခ်ိန္ပုိင္း (part time maid) လုပ္တဲ့ 
အလုပ္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ အသိေတြထကဲ ဇက္ရဲလက္ရဲ လုပ္ရဲကိုင္ရဲ ရိွတဲ့ သူ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အဲဒီအလုပ္ကို ေျပာင္းလုပ္ၾကပါတယ္။ သူတို႕ေတြေရာ သူတို႕ကုိ 
စပ္ေပးတဲ့ ပြဲစားေတြေရာ ေန႕ခ်င္း ညခ်င္း ေရႊတြဲလြဲ။ ေငြတြဲလြဲနဲ႕ လခမ်ား လြတ္လပ္ 
သက္သာစြာနဲ႕ လုပ္ေနၾကတာျမင္ေတာ့ က်မလဲ ေငြ ဆိုတဲ့ ဘ႑ာ ေနာက္ကုိ 
သြားရည္ တျမားျမားနဲ႕ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုက္ဖုိ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ကာ။ 
လက္ရိွ အိမ္အကူ အလုပ္ ၀ပ္ပါစမစ္ ကို ကန္ဆယ္လ္ လုပ္ခ့ဲပါတယ္။ အိမ္အကူ 
ပတ္ထိုင္း အလုပ္ကို ပြဲစားအသစ္နဲ႕ လုပ္ဖုိ႕ ရန္ကုန္ကို ခန အထြက္ျပ။ ေနာက္တစ္ခါ 
ျပန္၀င္လာၿပီး ဘ၀ေျပာင္း ခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေငြေနာက္ လံုး၀ လိုက္ေတာ့မယ္လို႕ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္ကာမွ အဲဒီလုိ အိမ္အကူ အခ်ိန္ပုိင္းနဲ႕ အလုပ္ လုပ္တဲ့ သူေတြ 
ဟာ စင္ကာပူအလုပ္သမား အက္ဥပေဒနဲ႕ တရား မ၀င္သလို စင္ကာပူ ျပည္သူ႕ရဲ 
ကလဲ မ်က္စိ ေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ၿပီး ဖမ္းဆီးေနတာကို က်မ သိလိုက္ရလို႕ အရမ္း 
ထိတ္လန္႕ သြားမိခ့ဲပါတယ္။ စင္ကာပူအေၾကာင္း မသိေသးတဲ့ သူေတြ သိေအာင္ ေရး 
ျပရရင္ အိမ္အကူ အခ်ိန္ပုိင္း အလုပ္သမားဆိုတာ work permit အစစ္ကို သူေဌး 
တစ္ေယာက္က သူ႕နာမည္နဲ႕ ေလွ်ာက္ထား ေပးေပမ့ဲ အ့ဲဒီ သူေဌးအိမ္မွာ အလုပ္ 
မလုပ္ဘဲ ကိုယ့္ဖာသာကုိယ္ အျပင္မွာ ေနထုိင္စားေသာက္ၿပီး တျခားလိုအပ္တဲ့ အိမ္ 
ေတြမွာ နာရီစား (တစ္နာရီ (--) ေဒၚလာ) ႏႈန္းနဲ႕ တစ္လကုိ အိမ္မ်ားမ်ား ယူထားၿပီး 
အခ်ိန္ပုိင္း လုပ္ရတဲ့ အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ဘာသာ အျပင္မွာ အိမ္ငွားေနရလို႕ 
လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ဘုရားေက်ာင္းဘဲ တက္တက္၊ အေပ်ာ္ဘဲ ထြက္ထြက္။ အုပ္ 
ထိန္းသူ(ကုိယ္ပုိင္ သူေဌး) မရိွဘဲ စိတ္ႀကိဳက္ေနထိုင္ႏုိင္ၿပီး လခ မ်ားမ်ားရတဲ့ အလုပ္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ပြဲစားခ မ်ားမ်ား ေပးရသလုိ လုပ္အားခ ကလဲ စင္ကာပူက အင္ဂ်င္နီယာ 
ႀကီးေတြ လစာ နီးပါး လစာ ေဒၚလာ ေထာင္နဲ႕ ခ်ီၿပီး ရတဲ့ အလုပ္ပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီ 
အလုပ္ကို ယုံၾကည္သူေတြေရာ။ မယံုၾကည္သူေတြေရာ။ ျမန္မာေတြေရာ။ တျခား 
ႏုိင္ငံျခားသူေတြပါ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကတ့ဲ တရားဥပေဒနဲ႕ လက္တစ္လုံးျခား 
လုပ္စားတဲ့ ေငြရေပါက္ အႀကီးႀကီးပါ။ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြကလဲ ဒီ 
အလုပ္ဟာ မတရားတ့ဲ အလုပ္လို႕ ျပတ္ျပတ္သားသား မေျပာတ့ဲအတြက္ က်မ 
တို႕ေတြ အတြက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ့္ကို ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ပါ။ ဒါေပမ့ဲ ဘုရားသခင္က 
က်မကုိ အဲဒီအလုပ္ မလုပ္ဖုိ႕အခ်ိန္မီွဘဲ တားဆီးခ့ဲပါတယ္။ မၾကာခင္ က်မ အသိ 

တစ္ခ်ိဳ႕ အဖမ္းအဆီးခံရတယ္။ ျပႆနာေတြ တက္ၿပီး အခ်ဳပ္က်သူ၊ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ ျပန္ပုိ႔ 
ခံရသူေတြ ရိွလာခ့ဲပါတယ္။ ရဲ အဖမ္းခံ မထိဘဲ ဒီကေန႕အထိ မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္နဲ႕ 
လုပ္စားေနတဲ့ သူေတြ ရိွေနေသးေပမ့ဲ က်မ ကေတာ့ အရမ္းေၾကာက္ၿပီး ပြဲစားကို 
ဥပေဒနဲ႕ မကင္းတ့ဲ အလုပ္၊ က်မ မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႕ ေျပာၿပီး ေလယာဥ္လက္မွတ္ 
အဆံုးခံၿပီး ရန္ကုန္ကုိ က်မ ျပန္လာခ့ဲပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ က်မ ၾကာၾကာ မေနႏုိင္ပါ 
ဘူး။ မိသားစုအတြက္ ေငြလိုလို႕ က်မ စင္ကာပူကို ေနာက္ထပ္တစ္ေခါက္ ရုိးရုိး 
အိမ္အကူ ၀ပ္ပါမစ္နဲ႕ ျပန္လာခ့ဲပါတယ္။ က်မ လုပ္ရမ့ဲ အိမ္မွာ အိမ္က ႀကီးၿပီး မိသားစု 
မ်ားလို႕ အိမ္အကူ ၂ေယာက္ ထားပါတယ္။ က်မ အရင္ေရာက္ႏွင့္ေနသူက ဖိလစ္ပုိင္ 
သူ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မကုိ ဖိလစ္ပုိင္သူက ေငြရေပါက္နည္းေတြ ထပ္သင္ေပးပါတယ္။ 
သူသင္ေပးတဲ့ နည္းကေတာ့ ပုိက္ဆံ ခ်မ္းသာၿပီး ျဖဳန္းခ်င္တဲ့ သူေတြနဲ႕ အေပ်ာ္ 
ရည္းစား ထားၿပီး အပုိ၀င္ေငြ ရွာဖုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္နားရက္ တနဂၤေႏြေန႕ေတြမွာ 
သူ႕ေနာက္လိုက္ ခုိင္းၿပီး ပုိက္ဆံျဖဳန္းလိုတဲ့ သူေတြနဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ အေပ်ာ္ 
ရည္းစား ထားခုိင္းပါတယ္။ က်မ ဖုန္းနံပါတ္ကိုလဲ သူနဲ႕ ခင္တဲ့ ေယာက္်ားေတြကုိ 
လိုက္ေပးထားလို႕ က်မ ကုိ ဖုန္းဆက္ေႏွာက္ယွက္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားလာတာနဲ႕ က်မ 
ပြဲစားကိုေျပာၿပီး ဖိလစ္ပုိင္သူနဲ႕ ေ၀းရာ အိမ္ေျပာင္းခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ေျပာင္းတဲ့ 
အိမ္က ပုိဆိုးပါတယ္။ အိမ္ရွင္ သူေဌးမ ရဲ႕ ေမာင္ေလး ေတာ္စပ္သူ လူပ်ိဳႀကီးက အခြင့္ 
အေရး ႀကံဳတိုင္း က်မ ကုိ ေစာ္ကားဖုိ႕ ႀကံေနတာမုိ႕ ေနာက္တစ္အိမ္ ထပ္ေျပာင္း 
ရျပန္ ပါတယ္။ ဒီအိမ္က်ေတာ့ ဇီဇာေၾကာင္တဲ့ အိမ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပင္ မထြက္ရ။ 
ဖုန္းမဆက္ရ၊ မိတ္ေဆြ မဖြဲ႕ရတဲ့။ ေန၀င္ မီးပိတ္ တစ္ေသြး တစ္သံ တစ္မိန္႕ ဥပေဒနဲ႕ 
စည္းကမ္းခ်က္ေတြ အရမ္းႀကီးပါတယ္။ က်မ ရဲ႕ မိဘနဲ႕ ဖုန္းေျပာတာေတာင္ က်မကုိ 
ရန္ရွာခ့ဲတဲ့ အတြက္ အိမ္ သံုးအိမ္ကို သံုးလ အတြင္း ေျပာင္းခ့ဲၿပီးၿပီမုိ႕ ေနာက္ 
ဘယ္အိမ္မွ ထပ္မေျပာင္းေတာ့ဘဲ က်မ ျမန္မာျပည္ကို အၿပီး ျပန္လာခ့ဲပါတယ္။ 
ဒါေပမ့ဲ ေငြ ဆိုတဲ့ ဘ႑ာ က ေတာ္ေတာ္ ပါ၀ါ ႀကီးပါတယ္။ က်မ ကုိ ေငြ မရွာရ မေန 
ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေနတဲ့အတြက္ ေနာက္ဆုံးတစ္ေခါက္ ဆိုၿပီး အရာရိွကေတာ္ ေခတ္ 
ပညာတတ္ ျမန္မာပြဲစား ပင္စင္စား တစ္ေယာက္နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး စင္ကာပူကို က်မ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ထပ္ေရာက္လာခ့ဲျပန္ပါတယ္။ အဲဒါမွ က်မ ဒုကၡ လွလွ ေတြ႕ၿပီး ဒီ 
စာမူကို ေရးရတာပါ။ သူ႕ သမီးအိမ္မွာ က်မကုိ အလုပ္ခုိင္းပါတယ္။ ပြဲစားခ ၄ လစာ 
ျဖတ္ ပါတယ္။ ၄ လ အလုပ္လုပ္ၿပီးမွ လစာ ရမယ္။ အျပင္ထြက္ခြင့္ရမယ္လုိ႕ ေျပာပါ 
တယ္။ စင္ကာပူ မလာခင္ ရန္ကုန္က သူ႕မိဘ အိမ္မွာ အစမ္းခန္႕ အလုပ္ အင္တာ 
ဗ်ဴးတဲ့ သေဘာနဲ႕ သူ႕မိဘ စိတ္ႀကိဳက္ လစာမ့ဲ တစ္လေလာက္ ခ်က္ျပဳတ္ ေကၽြးေမြး 
ခ့ဲရပါေသးတယ္။ (သူ႕မိဘက ႀကိဳက္မွ စင္ကာပူ လာခြင့္ရမယ္ဆိုလို႕ပါ)  ဒီေရာက္မွ 
သိရတာက အဲဒီ ပြဲစားဟာ ျမန္မာျပည္က မႏူးမနပ္ ျမန္မာမိန္းကေလးေတြကုိ 
အိမ္အကူ အလုပ္ေပးမယ္ ပြစဲားခ ၄လ ျဖတ္မယ္ မႀကိဳက္ရင္ ျပန္ပုိ႕မယ္ ဆိုတဲ့ ပါးစပ္ 
ကတိေတြ ေတာင္းၿပီး ၃လ (သို႕) ၄ လေလာက္ အျပတ္ ၀ေအာင္ ခုိင္းစားၿပီးမွ 
မႀကိဳက္ဘူးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕ ျမန္မာျပည္ ျပန္ပုိ႕ေလ့ရိွသူပါ။ က်မ ေရွ႕မွာ 
၂ေယာက္ ၃ေယာက္မက သူ အဲဒီလို လုပ္လာခ့ဲၿပီးပါၿပီ။ ရလဒ္ကေတာ့ က်မ 
အပါအ၀င္ က်မ ေရွ႕က ျမန္မာ မိန္းကေလးေတြဟာ ကုိယ့္ပုိက္ဆံနဲ႕ကုိယ္ ေလယာဥ္ 
လက္မွတ္၀ယ္။ ရန္ကုန္က သူ႕မိဘအိမ္မွာ တစ္လ အခမ့ဲအလုပ္လုပ္၊ စင္ကာပူက 
သူ႕အိမ္နဲ႕ သမီးအိမ္(ကေလး၂ေယာက္ထိန္း) (သို႕) သူ႕ သူငယ္ခ်င္းအိမ္ေတြမွာ ၃ လ 
လစာ မရဘဲ အလကား လုပ္ေပးရၿပီး။ သူ မန္ေနဂ်ာ တာ၀န္ယူၿပီး လုပ္ေနတဲ့          
(---) ေဆး ေတြ လိုက္ေရာင္းခုိင္းပါတယ္။ ၃လ ျပည့္ေတာ့ "မႀကိဳက္ဘူး" ဆိုတ့ဲ 
အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕ အလုပ္ျဖဳတ္ခံထိကာ ကိုယ့္ပုိက္ဆံနဲ႕ ေလယာဥ္ စီးၿပီး ကိုယ့္ႏုိင္ငံ 
ကိုယ္ျပန္ရတဲ့ ဘ၀ကို ေရာက္ခ့ဲရပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္အႀကံပုိင္တဲ့ ျမန္မာ ပြဲစား 
မႀကီးပါ။ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ အခမ့ဲ အိမ္ေဖာ္ေတြ သူ႕အိမ္မွာ အလုပ္ လာလုပ္ ေပးေနရ 
သလုိပါဘဲ။ (--) ေဆး အေရာင္းအ၀ယ္ အလုပ္ကို အတင္းအက်ပ္ လုပ္ေစပါတယ္။ 
မေရာင္း ေပးရင္ ျပႆနာ ရွာပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး အခ်က္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ဆုိး 
ပါတယ္။ သူ႕ သူငယ္ခ်င္း စင္ကာပူ ႏုိင္ငံသား သက္ၾကားအုိ အဖုိးႀကီးက ကေလး လုိ 
ခ်င္လို႕ အငွား ကိုယ္၀န္ ေဆာင္ေပးပါတဲ့။ သူ႕ စကားက ေတာ္ေတာ္လွပါတယ္။ 
သူ႕မိတ္ေဆြ အဖုိးႀကီးက ကေလး လိုခ်င္လုိ႕ အဲဒီ အဖုိးႀကီးနဲ႕ လုိက္အိပ္ေပးၿပီး 
ကေလးေတြ ေမြးေပးပါ။ အငွား ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေပးပါတဲ့။ ပုိက္ဆံ ေပးပါ့မယ္တဲ့။ သား 
သမီးခ်င္း မစာနာတဲ့ စကားပါ။ က်မတို႕ကုိ သူ႕မိတ္ေဆြ စင္ကာပူ တရုတ္ သက္ၾကား 
အုိ အဖုိးႀကီးရဲ႕ အေပ်ာ္မယားငယ္ အျဖစ္ ေရာင္းစားတဲ့ သေဘာပါ။ က်မ ခ်က္ျခင္း 
သေဘာေပါက္ၿပီး တစ္လ မျပည့္ခင္မွာ ေလယာဥ္ လက္မွတ္ ၀ယ္ၿပီး အမိ္ ျမန္မာျပည္ 
ကို အၿပီး၊ အၿပီး၊ အၿပီး ျပန္လာခ့ဲပါတယ္။ ေတာ္ပါၿပီ။ ေငြဆိုတဲ့ ဘ႑ာ မရရင္ ေနပါ။ 

ဘ႑ာ 
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ocifhpum; 3-159 

ကိုယ့္ႏုိင္ငံ ကိုယ္ျပန္မယ္ဆိုၿပီး ျပန္လာခ့ဲပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကုိလဲ ဆုေတာင္း ဆက္ 
ကပ္ခ့ဲပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ အလိုရိွရင္ က်မနဲ႕ သင့္ေတာ္တဲ့ အလုပ္ ေပးပါလို႕ 
ဆုေတာင္း ခ့ဲပါတယ္။ က်မ က နယ္ၿမိဳ႕ေလးမွာ ေနထိုင္တဲ့သူပါ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး ေပၚ 
မွာ ေနထိုင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ခ်င္မိခ့ဲပါတယ္။ စင္ကာပူမွာ အလုပ္ မရမ့ဲ အတူတူ ရန္ကုန္ 
မွာ အလုပ္ရဖုိ႕ ဆုေတာင္းခ့ဲပါတယ္။ ဘုရားသခင္ အလြန္ေကာင္းျမတ္ပါတယ္ မၾကာ 
ခင္မွာ က်မ အလုပ္ရခ့ဲပါတယ္။ ရန္ကုန္က နုိင္ငံျခားကုမၸဏီတစ္ခုက ႏုိင္ငံျခား သား 
သူေဌးရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ရာထူးနဲ႕ လစာေကာင္းေကာင္း အဆင္ေျပေျပ  အလုပ္ ကို 
ရခ့ဲတဲ့အျပင္ ရန္ကုန္က လူခ်မ္းသာေတြ ေနတဲ့ ေနရာမွာ ေနစရာ အိမ္ခန္း ကိုပါ 
ဘုရား သခင္က ျပင္ဆင္ေပးခ့ဲပါတယ္။ ေလာကမွာ ေနထိုင္အသက္ရွင္စဥ္ မေကာင္း 
ေသာ အမႈအေပါင္းရဲ႕ အေျခအျမစ္ျဖစ္တဲ့ ေငြကို တပ္မက္ျခင္းဟာ မေကာင္း ေသာ 
မတရားေသာ အရာမ်ားကို ျဖစ္ပ်က္ ေစပါတယ္။။ မေကာင္းေသာ အမႈ မ်ားရဲ႕ မူလ 
အျမစ္ ျဖစ္တဲ့ ေငြကို တပ္မက္ျခင္းမရိွဘဲ ရုိးရုိးက်င့္ ျမင့္ျမင့္ႀကံကာ ေငြ ကို သမၼာ 
အာဇီ၀နဲ႕ ရွာေဖြနုိင္ဖုိ႕ ဘုရားသခင္က က်မကုိ လမ္းျပသြန္သင္ ေပးတဲ့ အေၾကာင္း 
သခင့္စကားက တဆင့္ သက္ေသခံေရးသားလိုက္ပါတယ္။ အယ္ဒီတာႏွင့္ တကြ 
စာဖတ္သူ အားလုံးေကာင္းႀကီးခံစားရပါေစ။  ။ (ေမရတနာသူ)  
                                                                            ------------------------ 

သက္ေသခံခ်က္ (သီတာဦး) 
ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရိွေသာ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ။သမီး ဒုတိယအႀကိမ္ 
သက္ေသ ခံခ်က္ေလး ေရးလိုက္ပါတယ္။ တစ္ေန႕ေတာ့ အိမ္အလုပ္လုပ္ေနရင္း 
သမီးရဲ႕ အိမ္ရွင္မ ေသာက္ေနတဲ့ ေဖ်ာ္ရည္စက္ ေလးဟာ အံလြဲၿပီး ျဖဳတ္လို႕ မရေတာ့ 
ပါဘူး။ ေဇာေခၽြးေတြ ပ်ံၿပီး သမီး ႀကိဳးစား ျဖဳတ္ေပမ့ဲ လုံး၀ မရပါဘူး။ ဒါနဲ႕ သမီး ဘုရား 
သခင္ကို ဆုေတာင္းပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဆိုရင္ ျဖဳတ္လို႕မရခ့ဲရင္ အိမ္ရွင္မက 
စည္းကမ္းႀကီးေတာ့ သမီးကို ရန္ရွာၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးျပန္ေတာင္းမွာ မုိ႕လို႕ ပါ။ ဒါေၾကာင့္ 
ဘုရားသခင္ လူသားေတြ မတတ္ႏုိင္တာကုိ ဘုရားသခင္ တတ္ႏုိင္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
သမီး ရဲ႕ အိမ္ရွင္မ ေဖ်ာ္ရည္စက္ကို ျပန္ေကာင္းေအာင္ သမီးရဲ႕ လက္နဲ႕ ျပဳျပင္ 
ႏုိင္ေအာင္ ကူညီမစေပးပါ။ ဒါဆုိ သမီး သက္ေသခံခ်က္ ထပ္ေရး မွာပါ လုိ႕ ကတိ 
ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဆုေတာင္းၿပီးၿပီးခ်င္း ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ၿပီး ႀကိဳးစား ဖြင့္လိုက္ 
တဲ့အခါ ျပန္ေကာင္းသြားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘယ္အရာမဆို ေန႕စဥ္ ဘုရား 
သခင္ကို ေသးေသးမႊားအမႊားေလးက အစ အားကိုးလုပ္ေဆာင္ပါ။ အားလံုးကို ဘုရား 
သခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။ ။ 

 
ဇြန္ပန္း 

အသြင္ မတူရင္ အိမ္သူ မျဖစ္ဘူး။ ဆိုတဲ့ စကားပုံေလးဟာ အားလံုးက 
လင္မယား ေတြအတြက္ဘလုိဲ႕ ရုတ္တရက္ ေတြးထင္မိၾကပါလိမ့္မယ္။ တကယ္ေတာ ့
ဒီ စကားပုံဟာ လင္မယားေတြ အတြက္ခ်ည္းဘဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္နဲ႕ နီးစပ္ရာ 
အတူတူ တြဲေန တြဲသြား တြဲလာၿပီး အလုပ္ အတူတူ လုပ္ေနရတဲ့ သူေတြတိုင္း အတြက္ 
လဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႕ ေလာကလူသားေတြ အတြင္းမွာ အလႊာအသီးသီး လူတန္း 
စား ကြဲျပားမႈေတြ အမ်ားႀကီးရိွတဲ့ အထကဲမွ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္ ဆိုတဲ့ လူနည္းစု 
ေလးကိုဘဲ နမူနာျပဳၿပီး ေရးျပခ်င္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ မိသားစုက ေပါက္ဖြား လာတဲ့ 
အတြက္ ခရစ္ယာန္လို႕ အမည္ခံထားၾကေပမ့ဲ ခရစ္ေတာ္ကို စိတ္ႏွလံုးထကဲ ယံုၾကည္ 
သူေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ အိမ္တစ္အိမ္ထမွဲာဘဲ မိဘေတြက ယံုၾကည္သူ။ သားသမီး 
ေတြြက မယံုၾကည္သူေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အသြင္ေတြ မတူၾကေလေတာ့ အိမ္သူ 
အိမ္သားေတြ ဘယ္လိုျဖစ္ႏုိင္ၾကေတာ့မွာလဲ။ အဲဒီ မိသားစုေလးမွာ သာယာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ 
ေလးေတြ ရႏုိင္ပါအုံးမလား မိတ္ေဆြ။ အဲဒီလိုဘဲ ဆိုးသြမ္းရမ္းကားတဲ့ မိသားစု 
အသိုင္း အ၀ုိင္းၾကားမွာ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့သူတစ္ဦး ရိွေနခ့ဲမယ္ဆိုရင္ အသြင္ တူႏုိင္ပါအုံး 
မလား။ လုပ္ငန္းခြင္ေတြထမွဲာလဲ အဲဒီလိုဘဲေပါ့။  မိမိက ဘယ္လိုဘဲ ေကာင္းေအာင္ 
ေနေန။ ေကာင္းေအာင္ လုပ္လုပ္။ စိတ္ေနသေဘာထား တူညီမႈ မရိွၾကတဲ့အတြက္ 
အလုပ္ထမွဲာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းထက္ အဆင္မေျပမႈေတြ မ်ားလာၿပီး စိတ္အေႏွာက္ 
အယွက္ေတြ။ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ မ်ားလာတဲ့အတြက္ ရပ္တည္မႈေတြ မခုိင္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ 
မၿမဲခ်င္ေတာ့ဘူး။ ေလာကရဲ႕ သဘာ၀အတိုင္း အမွားလုပ္ေသာသူဘက္မွာ ရပ္တည္ 
သူ မ်ားလာၿပီး မွန္ေသာသူဘက္၌ ရပ္တည္ေသာသူ နည္းပါးလာခ့ဲပါတယ္။ သင္ 
ဘယ္လိုဘဲ အသြင္ မတူသူမ်ားနဲ႕ လက္တြဲ  အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနရေပမ့ဲ သတိ မလြတ္ 
ေစဖုိ႕ကေတာ့ သင့္ေဘးမွာ ထာ၀ရ ဘုရားအစဥ္ရိွၿပီး ေဖးမေနတယ္ ဆိုတာပါဘဲ။ 
က်မတုိ႕ ဘက္ကသာ မွန္ေအာင္ေနဖုိ႕က အဓိကပါ။ ဘုရားရွင္ဟာ က်မတို႕ဘက္က 

အၿမဲ ရပ္တည္ေပးမွာပါ။ မွန္ေသာဘက္၌ ရပ္တည္ေပးေသာ ဘုရားရွင္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အသြင္ မတူသူမ်ားႏွင့္အတူ တြဲ၍ အလုပ္လုပ္ေနရေသာ ညီမေလးမ်ား ေမာင္ေလးမ်ား 
အစ္ကို အစ္မမ်ားအားလံုး အတြက္ ခြန္အားျဖစ္ေစဖုိ႕ - - ။ ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္- ဇြန္ပန္း 

 

  
မရဏာႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာသူ တစ္ပါးတည္း ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊ အဘယ္ 

သူမွ် မခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ေသာ အလင္းထဲ၌ ေနေတာ္မူထေသာ၊ အဘယ္သူမွ် မျမင္ဘူးရာ 
မျမင္ႏုိင္ရာ ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊ မဂၤလာ႐ိွေသာ တပါးတည္းအ႐ွင္ျဖစ္ ေတာ္မူ 
ထေသာ၊ ဘုရင္တကာတုိ႔၏ ဘုရင္၊ သခင္တကာတုိ႔၏ သခင္သည္ ကာလအခ်ိန္ 
ေရာက္ေသာအခါ သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ ထင္႐ွားေပၚထြန္းျခင္းကို ျပေတာ္မူလိမ့္မည္။ ထုိ 
ဘုရားသခင္သည္ ထာ၀ရ ဂုဏ္အသေရ အစြမ္းသတိၱ ႐ိွေတာ္မူေစသတည္း။ (၁ တိ၊ 
၆း၁၅-၁၆)။ မဂၤလာ႐ိွေသာ တပါးတည္းေသာ အ႐ွင္/အုပ္စုိးသူ (၀ါ) သက္ဦးဆံပုိင္ 
ဘုရင္ ဟူေသာ အေခၚအေ၀ၚကုိ သမၼာက်မ္း၌ ဤ တစ္ေနရာတည္းသာ ေတြ႕႐ိွရပါ 
သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ အလံုးစုံေသာ အစြမ္းတန္ခုိး႐ိွသူ၊ အုပ္စုိးေသာအ႐ွင္ ျဖစ္သည္။ 
ကိုယ္ေတာ္၏ တန္ခုိးသည္ အကန္႔အသတ္မ့ဲ ျဖစ္၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို 
မျမင္္ရ ေသာ္လည္း ယံုၾကည္ၾက၏။ ေယ႐ႈသည္ ဤ စၾက၀ဠာကို ဖန္ဆင္းေသာအရွင္၊ 
အရာခပ္သိမ္း ကို ထိန္းခ်ဳပ္ စီရင္ေသာ အစုိးရေသာအ႐ွင္ ျဖစ္၏။ ခမည္းေတာ္က 
သားေတာ္အား ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔ကုိ စီရင္ပုိင္ခြင့္ ႐ိွသမွ်ကို ေပးထား၏(ေယာ 
၅း၂၃)။ ထို႔ေၾကာင့္ သားေတာ္ျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈကုိ လူတိုင္း ေၾကာက္႐ြံ႕႐ုိေသ ရၾက 
မည္။ လူတိုင္း မိမိတို႔ ျပဳမူေသာအက်င့္ ေကာင္းမေကာင္း ရိွသည့္အတိုင္း တစ္ေန႔၌ 
အက်ဳိး အျပစ္ကို ေပးဆပ္ၾကရမည္။ သားေတာ္ကို နမ္းၾကေလာ့။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ 
အမ်က္ ေတာ္ ထြက္၍ သင္တို႔သည္ လမ္း၌ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ 
အမ်က္ ေတာ္သည္ ခ်က္ျခင္း ထြက္လိမ့္မည္။ သားေတာ္ကို ကိုးစားေသာသူ အေပါင္း 
တို႔သည္ မဂၤလာရိွ ၾက၏ (ဆာလံ ၂း ၁၂)။ ယေန႔ ကမၻာေပၚ၌ တုိင္းႏုိင္ငံအသီးသီး ရိွ 
ေနၾကရာ ခရစ္ေတာ္အရွင္ကို သိမွတ္လက္ခံၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
တိုင္းႏုိင္ငံ အမ်ားစုႏွင့္ လူမ်ားစြာတို႔သည္ ထိုခရစ္ေတာ္ရွင္ကို အသိ အမွတ္မျပဳလုိၾက၊ 
ျငင္းပယ္ေနၾကျခင္းသည္ အလြန္ပင္ ၀မ္းနည္းဘြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။ မၾကာမီ 
အသင္းေတာ္ကုိ ေကာင္းကင္သို႔ သိမ္းဆည္း၍ ေျမႀကီးေပၚမွာ ေဘးဒဏ္ႀကီး(၇)ႏွစ္ 
ျဖစ္မည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရင္တကာတုိ႔၏ ဘုရင္၊ သခင္တကာတုိ႔၏ 
သခင္ အျဖစ္ တဖန္ ႂကြလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။ (ဗ်ာ၊ ၁၉း၁၆)။ ဤ 
အျဖစ္အပ်က္သည္ ေနာက္ဆုံး ျဖစ္လာမည့္အရာ ျဖစ္၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အ႐ွင္သည္ မိမိ 
ကိုယ္ကို ထင္႐ွားေဖၚျပ၍ ဤေလာကကုိ တရားစီရင္မည္။ ေလာက၌ ဘုရား အမႈ 
ေတာ္ကုိ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခ့ဲၾကေသာ ဘုရား၏ အေစခံကၽြန္မ်ားအား ထို ခရစ္ေတာ္ 
ရွင္က ဆုလဒ္ သရဖူမ်ားျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ အခြင့္အာဏာကုိ 
မည္သူမွ် မလုယူႏုိင္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ အပ္ႏွင္းမည့္ သရဖူကို မည္သူမွ် မဆီးတားႏုိင္ပါ။ 
ေယ႐ႈအရွင္ကို မိမိ၏ အျပစ္မွ ကယ္တင္ေပးေသာအရွင္ႏွင့္ အစုိးရေသာ အရွင္ အျဖစ္ 
၀န္ခံၾကပါစုိ႔။ ထိုသခင္၏ နာမမွတစ္ပါး အျခား ကယ္တင္ႏုိင္ေသာ အရွင္ မရိွဟု ရဲရင့္ 
စြာ သက္ေသခံၾကပါစုိ႔။ (တမန္ ၄း၁၂) အုိ ႀကီးျမတ္ေသာအ႐ွင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
ကိုယ္ေတာ္၏ အေစခံကၽြန္ ေပါလုႏွင့္အတူ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ႏွင့္ တန္ခုိး 
ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း ေထာပဏာ ျပဳၾကပါ၏။ ကုိယ္ေတာ္အတြက္ ရဲရင့္စြာ သက္ေသခံ ႏုိင္ 
ရန္ ခြန္အားေပးေတာ္မူပါ။  (အာမင္)။    ။ ဆရာေတာ္ ေစာစံေအာင္   
 

q,fjrL&,fpdk;vGif 
 wpfaeYwGif wynfhawmfwdk Yonf c&pfawmfESif h c&D;jyKMupOf toD; 
r&Sdaom oabFmozef;yiftm; ]],ckrSpíoifü toD;roD;apESif h}} [k ocif 
bk&m;\ rdef YawmfrloHudkMum;vdkufonf/ opfyifaoGUajcmuf oGm;onf udk 
wynfhawmfwdk Y jrifaom cetHhMojcif;&S dí ar;avQmuf Muaom tcg ]]ig 
trSefqdkonfum;? oifwdk Yonf ,kHrSm;jcif;ESif h uif;aom ,kHMunfjcif; &Sd 
vSsif? oabFmozef;yifü jyKouJhodkU oifwdkY jyKEd kifonf omru? xdkawmif 
udkyif ae&mrSa&GUavmh? yifv,fü usavmh[k qdkonfhtwdkif;jzpfrnf}} [k 
rdef Yawmf rlonf/ (roJ 21;21) 
 ]]oifwdk Yonf igüwnfí ighpum;onfoifwdk YüwnfvQif oifwdkY 
onfawmif;csiforQudk awmif;í&Muvdrf hrnf/ oifwdkYonf rsm;pGm aom 
toD;udkoD;aomtm;jzifh? igcrnf;awmfonf bkef;xif&Sm; awmfrlí? oifwdk Y 
onfvnf; ig\wynfhrSefMuvdrf hrnf}} (a,m 15;7-8) [lí uwdawmfudk 
ay;awmfrlcJ honfomru ]]igtrSeftuefqdkonfum; ighudk ,kHMunfaomol 
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onf igjyKaom trIwdk YudkjyKvdrfhrnf/ xdktrIwdk Y xuf omí BuD;rm;aom 
trIwkd Yudkvnf; jyKvdrf hrnf/ taMumif;rlum; igonf crnf;awmfxHodk Y 
oGm;í/ oifwdkYonf ig\emrudk trSDjyKvQuf qkawmif; orQtwdkif; ig 
jyKrnf/ taMumif;rlum; crnf;awmfonf om;awmf tm;jzifh bkef; xif&Sm; 
jcif; &S drnfh taMumif;wnf;? oifwdk Yonf ig\ emrudk trSDjyKí wpfpk Hwpfck 
aom qkudk awmif;vQif? awmif;onfh twdkif; igjyKrn f/}} (a,m 14;12-
14)  

jcHKí qdkygu c&pfawmf bk&m;tm; vufcH ,kHMunfolwdk Yonf 
bk&m; ocif\ om;orD;rsm; jzpfaomaMumifh bk&m;ociftm; ,kHMunf 
emcHygu vdktif qE´wdk Y jynfhpk Hjcif; tcGif hxl;udk &onf/ r 17;20 wGif 
a,½I c&pfawmf bk&m;rdefY awmfrlonfum; ]]oifwdk Yonf rkefUnSif;aph cefrQ 
avmufaom ,kHMunfjcif; &S dvQif xdkawmifudk ae&mrS a&TUavmh[k qdkMu 
aomf ae&mrSa&GUvdrf hrnf? ,kHMunf jcif; &S dvQif oif wdkY rwwf Ed kifaom 
trIr&Sd}} [líjzpfonf/ xdkodk Yqdkygu tb,faMumifh tBudrf em&Drsm;pGm 
qkawmif;csufwdk Yudk vltcsdKU tajzr&bJ bk&m;ocif\ bkef;awmf r 
xif&Sm; &ygoenf;/ qkawmif;í awmif; avQmufaom t&mwdk Yudk &aom 
tcg tb,fodk Y bk&m;ocif bkef;xif&Sm; aponfudk qef;ppf MunfhMuygpd k Y/ 
/ q,fjrL&,fpd k;vGif 
------------------------------------------- 

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပုံလႊာ - ၁၈ (ဒါ၀ိဒ္၏သားေတာ္) (မင္းေအာင္သက္လြင္) 
(အာၿဗံဟံႏွင့္ ဒါဝိဒ္တုိ႕မွ ဆင္းသက္ေတာ္မူေသာ ေယရႈ 
ခရစ္၏ ေဆြေတာ္စဥ္ မ်ိဳးေတာ္ဆက္ စာရင္း ဟူမူ ကား --- 
မႆဲ ၁း၁) 
ဤ ေခါင္းစဥ္သည္ ယေန႕ က်ေနာ္တို႕ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ 
အသင္း ေတာ္မ်ား ေခတ္ကာလတြင္ သိပ္ ေရပန္း မစား 
ေတာ့ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ 
အား ေမရိွယ ဟုတ္မွန္ ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဒါဝိဒ္ မင္း၏ 
အိမ္ေတာ္သား ဟုတ္ပါ သေလာ ဆိုေသာ ေမးခြန္းက ဦးစြာပထမ ေနရာ ယူေန 
ေပလိမ့္မည္။ ေမရိွယဆိုသည့္ အမည္ နာမသည္ ဒါဝိဒ္၏ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ တုိးပြား 
ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ ဘုရား တရား ၾကည္ညိဳေသာ ပေရာဖက္မ်ား အားလုံးက 
ေမရိွယ မွန္လွ်င္ ဒါဝိဒ္ မင္း၏ အမ်ိဳး အႏြယ္ထမွဲ ဆင္းသက္လာမည္ဟု ယုံၾကည္ 
လက္ခံ ထားၾကပါသည္။ ဤေဆြစဥ္ မ်ိဳးဆက္ စာရင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေမရိွယ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံ ခ်က္အတြက္ မရိွ မျဖစ္ လိုအပ္ေသာ စာရင္း ျဖစ္ပါ သည္။  

က်ေနာ္တို႕၏ ေရးသားခ်က္သည္ ဘုရားသခင္၏ ယက္ကန္းစင္တြင္ 
ယက္လိပ္ေနေသာ ကဗၺလာခ်ည္ထည္၏ အကြက္ကို ပုိမုိလွပေစရန္ ရုပ္လံုး ေဖာ္ေပး 
ေသာ ဇာပန္းကြက္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္မႆဲ ေရးသားစီရင္ေသာ ခရစ္ဝင္ က်မ္း 
တြင္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ဒါဝိဒ္မင္း၏ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈအား တစ္ဆယ္ ေလးဆက္စီ 
(၁၄ဆက္)  အပုိင္း သံုးပုိင္းခြဲထား၍ ေရးသားရွင္းလင္းထားပါသည္။  
(၁) ပထမ အပုိင္းတြင္ အာၿဗံဟံံမွ ဒါဝိဒ္ အထိ ပါရိွပါသည္။ ထိုသူမ်ားထတဲြင္ ေလးစား 
ထိုက္ေသာ တရားသူႀကီးမ်ား ရွင္ဘုရင္မ်ား ပါရိွပါသည္။  (မ ၁း၁-၅) 
(၂) ဒုတိယ အပုိင္းတြင္ ဒါဝိဒ္မွသည္ တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ခံရသူမ်ား (ျပည္ေျပး 
ဒုကၡသည္မ်ား) အထိ ပါဝင္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ေနာက္လိုက္မ်ား ႏွင့္ မထင္ 
ရွားေသာ မင္းေဆြ မင္းမ်ိဳးမ်ား ပါဝင္ပါသည္ ။ မ ၁း၆-၁၁ 
(၃) တတိယႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအပုိင္းတြင္ ႏွင္ထုတ္ခံ လူမ်ိဳးေတာ္မွသည္ ဘီစီ ၅၃၉ 
ေနာက္ပုိင္း ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား၏ သမုိင္းကာလ (ဗာဗုလုန္ ႏုိင္ငံ အသိမ္း ခံရၿပီး ေနာက္ပုိင္း 
ကာလ) အထိ ျဖစ္သည္။ မွတ္သားရ လြယ္ကူေသာ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ စာရင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ေနရာ မ်ားသည္ အလြန္ အေသးစိတ္ က်ပါသည္။ ဘုရားသခင္က 
အာၿဗံဟံႏွင့္ ဒါဝိဒ္တို႕၏ မ်ိဳးေစ့အား ထိခုိက္မႈ မရိွေအာင္ ထိန္းသိမ္း ကြယ္ကာ 
ထားပါသည္။ ယခု သမုိင္းေခတ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေခတ္ကာလ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။  
 ထိုေနရာသည္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ နာမည္စာရင္းမ်ားကို ေလ့လာႏ္ုိင္ေသာ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ အႀကံအစည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစာရင္းထတဲြင္ အမ်ိဳးသမီး ေလးေယာက္လဲ 
ပါဝင္ပါသည္။ (တာမာ၊ ရာခပ္၊ ရုသ၊ မာရိ)။ ထို မိန္းမမ်ားထတဲြင္ သြားပုပ္ေလလြင့္ 
အတင္း စကား ေျပာတတ္ေသာသူ ပါဝင္ပါသည္။ အနံ႕အရသာ မရိွေသာ၊ မထင္ေပၚ 
မေက်ာ္ၾကားေသာ၊ မေလးစားထိုက္ေသာသူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ရုသ သည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး 
မဟုတ္ေသာ တုိင္းတပါးသူ (ေနာမိ၏ ေခၽြးမ ေမာဘျပည္သူ၊ ရုသ ၁း၄) ျဖစ္ပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ နာမည္စာရင္းမ်ားသည္ မထင္ရွားေသာ။ ေဖာ္ျပျခင္း မခံရေသာ၊ မည္သည့္ 

အရာကိုမွ ကိုယ္စားမျပဳေသာ သူမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။ သို႕ေသာ္ ထုိ 
နာမည္စာရင္းမ်ားသည္ ရာဇဝင္သမုိင္း၏ မုိးကုပ္ စက္ဝုိင္းတြင္ ေတာက္ပေနသည့္ 
ေကာင္းကင္မွ ေရာင္ျခည္လႊတ္ရာ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ကုိယ္စားျပဳေနပါသည္။ 
ေနာက္ဆံုး နာမည္ ၁ဝ ခု သည္ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွေသာ 
နာမည္ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။  

ဘုရားသခင္သည္ အားနည္းေသာအရာ၊ အားနည္းေသာ သူမ်ားကို ခမ္းနား 
ႀကီးက်ယ္ အ့ံၾသဘြယ္ရာအျဖစ္ အသံုးျပဳသည္ကို ေတြ႕ျမင္ ရပါသည္။ ဘုရားသခင္ 
သည္ သူ၏ အမႈေတာ္ျမတ္ ၿပီးျပတ္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အေရး မပါေသာ အရာမ်ား၊ 
အသံုးမဝင္ေသာ သူမ်ားကို အသုံးျပဳေၾကာင္း နားလည္ ရပါသည္။ ထုိနာမည္မ်ားသည္ 
ကိုယ္ခႏၶာတြင္းရိွ အသည္း၊ အဆုတ္၊ ႏွလံုး စေသာ ကလီစာမ်ားကဲ့သုိ႕ မရိွျဖစ္ လိုအပ္ 
ေသာ အရာမ်ား အျဖစ္ျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ သမုိင္းေၾကာင္း စာရင္း ထတဲြင္ ေရးသြင္း 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ခံေနရပါသည္။ 

(ဘာသာျပန္သူ ၏ အေတြ႕အႀကံဳအရ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ CASH ဆို ေသာ 
အေဟာင္းပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္ တစ္ခုရိွပါသည္။ ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 
ဆိုင္ခြဲမ်ား ရိွပါသည္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံသည္ က်ေနာ္တို႕ ႏုိင္ငံမ်ားထက္ အဆင့္ အတန္း 
ျမင့္သည္ ဆိုေသာ္ျငားလဲ ပစၥည္းေဟာင္း သုံးသူမ်ား ရိွေနပါေသးသည္။ CASH ဆိုင္ထဲ 
တြင္ ပစၥည္းေဟာင္း ဝယ္သူမ်ား တန္းစီေနသည္။ တစ္ခ်ိန္က ပစၥည္းေဟာင္းလွ်င္ 
စြန္႕ပစ္ တတ္သူမ်ား မစြန္႕ေတာ့ဘဲ ထိုဆုိင္တြင္ သြားေရာက္ ေရာင္းခ်ေနသလုိ 
ပစၥည္း ေဟာင္း သံုးလိုသူမ်ားကလဲ ထိုဆုိင္တြင္ သြားေရာက္ ဝယ္ယူေနၾကပါသည္။ 
အာရွ အဆင့္ျမင့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လဲ ပစၥည္းအေဟာင္းမ်ား၊ အသံုးမက်ေသာ ပစၥည္းမ်ား 
ကို ျပန္လည္ အက်ိဳးျပဳ အသံုးခ် ျဖစ္ေနပါသည္။ စြန္႕ပစ္ခံ အသံုး မက်ေသာအရာမ်ား 
ျပန္လည္ အသံုးဝင္ လူႀကိဳက္မ်ားသလို အသံုးမက်ေသာ သူမ်ားကိုလဲ ဘုရားသခင္က 
အသံုးတည့္ ေစခ့ဲပါသည္။) 

ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ လူသား ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပခ်က္တြင္ ဤ အမည္ 
နာမသည္ အေထာက္အကူ ျပဳေနပါသည္။ သခင္ေယရႈသည္ လူ႕ဇာတိ ခံယူရာတြင္ 
လူသား ဇာတိ ဘိုးဘြားမိဘမ်ား ရိွေနပါသည္။ ေယရႈခရစ္သည္ ဘုရား စင္စစ္ ျဖစ္ 
ေသာ္ျငားလဲ လူသားအျဖစ္ ခံယူခ့ဲပါသည္။ ေယရႈခရစ္၏ ေန႕ရက္ မ်ားသည္ ေရွးက် 
ေနေသာ္လဲ အခ်ိန္ကိုက္ ေမြးဖြားလာခ့ဲပါသည္။ သူသည္ ေကာင္းကင္ နကၡတ္ 
တာရာမ်ားကို ဖန္ဆင္းခ့ဲၿပီး သူဖန္ဆင္းေသာ ေလာက ေျမႀကီးေပၚတြင္ မိသားစုႏွင့္ 
အတူ ေနထိုင္လာခ့ဲပါသည္။  

လြန္ခ့ဲေသာ ေခတ္ေႏွာင္းပုိင္း ကာလမ်ားတြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ေဝလ္ မင္းသား 
ခ်ားလ္စ္ႏွင့္ မင္းသမီး ဒိုင္ယာနာတို႕၏ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းရာဇဝင္က လူအမ်ားကို 
ညႇိဳ႕ယူ ဖမ္းစားထားပါသည္။ ၂၁ ရာစု၏ စင္ဒရဲလားေမာင္ႏံွ (သို႕) ၂၁ရာစု၏ ရုိမီယို 
ႏွင့္ ဂ်ဴးလီယက္ ဟုပင္ တင္စားရ မေလာက္ပင္။ ၂၁ရာစု၏ မဂၤလာစံုတြဲဟု ေခၚဆုိ 
ေလာက္ပါသည္။ ရဲရင့္ေသာ မင္းသား ခ်ားလ္စ္ ႏွင့္ ေရႊြေရာင္ ဆံပင္ အလွရွင္ ေလဒီ 
ဒုိင္ယာနာတို႕၏ အေမြဆက္ခံမည့္ မင္းမ်ိဳး မင္းႏြယ္ သားေတာ္ရတနာအျဖစ္ မင္းသား 
သစ္ ဝီလ်ံ ေမြးဖြား လာခ့ဲပါသည္။ ဝီလ်ံ သည္ ၿဗိတိသွ်မင္း ျဖစ္လာမည့္သူပင္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ လက္ရိွ အေနအထားအရ ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံတြင္ ဝီလ်ံ မွတပါး မည္သူမွ မင္းသား 
ျဖစ္မလာႏုိင္ပါ။ ထုိနည္း၄င္းပင္ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္သည္လဲ အားလံုးတုိ႕၏ အထြတ္တြင္ 
ဘုရင္ ျဖစ္လာမည့္သူ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤေဆာင္းပါး ေခါင္းစဥ္အရ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ရွင္ဘုရင္ ျဖစ္လာမည့္ 
ဣသေရလလူမ်ိဳး မိသားစုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကေျမႀကီးေပၚတြင္ မွီတင္း ေနထိုင္ 
ၾကကုန္ေသာ ေလာက ဘုရင္မ်ား၏ ရာဇ သရဖူသည္ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္၏ ထာဝရ 
သရဖူႏွင့္ စာလွ်င္ ေရႊ ႏွင့္ ရြံ႕၊ နံ႕သာဆီႏွင့္ မစင္(အီး) ကဲ့သုိ႕ကြာျခားလွပါသည္။ 
ေလာက သရဖူ သည္  အခုိးအေငြ႕ သာသာမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါဝိဒ္မင္း၏ သားေတာ္ 
ျဖစ္လာေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ မည္ ပါသည္။ 

က်ေနာ္တို႕သည္လဲ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ဝိညာဥ္ေရးရာ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ 
စာရင္းထတဲြင္ ပါဝင္ခြင့္ရၿပီး ဒါဝိဒ္မင္း၏ သားေတာ္ (ဘုရားသခင္၏ အေမြစား 
အေမြခံမ်ား) ျဖစ္ခြင့္ ရေပလိမ့္မည္။ 

ထာဝရေမတၱာရွင္ ခရစ္ေတာ္သခင္ ထာဝရ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရား 
သခင္၏ မိသားစုဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ရေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဘုရား 
သခင္၏ သစၥာရိွ၍ ခ်စ္စရာ ေကာင္းေသာ သားသမီးအျဖစ္ က်ေနာ္မ်ိဳးကို ပုံသြင္း 
ျပဳျပင္ေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ့္ကို ေက်းဇူးတင္ ပါသည္။      ။ မင္းေအာင္သက္လြင္ 
(ဝန္ခံခ်က္ - ဟန္နရီ ဂရာဖီ ေရးသားေသာ Son of David အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာ ဘာသာ ျပန္ဆုိ ပါသည္။) 

မည္သူမဆို စာမူမ်ား ေရးသား ေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ စာမူမ်ားကို scan ဖတ္၍ျဖစ္ေစ ၊ ဓါတ္ပုံရုိက္၍ ျဖစ္ေစ email ; thelordword@gmail.com. ႏွင့္  
Viber မွ တဆင့္ photo sms ပုိ႕လိုသူ မ်ား ဖုန္း (+၆၅) ၈၁ ၂၂၂ ၃၂ဝ သို႕ ေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ သခင့္စကားစာေစာင္ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အသစ္မ်ားကို လစဥ္ ဖတ္လိုပါက  

Facebook account ; lord’s word တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါ သည္။ ဝိညာဥ္ေရးရာ ရသစုံ (ကဗ်ာ၊ကာတြန္း၊ဟာသ၊သက္ေသခံခ်က္၊ေဝငွခ်က္) စာမူမ်ား ဖတ္ရႈလိုပါက facebook account  

lord’s word (သခင့္စကား) ႏွင့္ lord’s heart (သခင့္ႏွလံုးသား)ထံ friend request   လုပ္ၿပီး ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္ ။ 


