
 

The LORD’S 
Word 1-110 

ocifhpum;  0dnmOfa7;7m pmapmif/   trSwfpOf 110  /  atmufwdkbmv 2010ckESpf/        pifumylEdkifiH&Sd   jrefrmc&pf,mef   

toif;awmfrsm;twGif;  tcrJh  jzefYcsd7ef          uefYowf        xkwfa0onf/ 

 
 

ocifhpum;  1 -110

 
 
 
 
 
rif;atmifoufvGifpDpOfxkwfa0onf 0dnmOfa7;7mpmapmif 

 

 
ဖေယာင္းတုိင္ (မင္းေအာင္သက္လြင္)   

ta=umif;wdkufqdkifvdk@ za,mif;wdkifudk avhvm=unfh&if 
rD;ta&mif vufapzdk@ - 
za,mif;t&nf ysufaºuG ay;aewmudk awG@&vdrfhr,f// 

rD;tm; ydkjyif;av za,mif;&nf ydkqif;av / 
rD;ta&mif ydkay:av za,mif;t&nf ydkaysmfav / 
rD;tm; ydkawmufav za,mif;t&nf ydkaysmufav // 
wpfcef;vHk;rD;vif;zdk@ za,mif;wpfwdkifvHk; b0ysufcJh&w,f// 

tJ' Dawmh rD;a&mif tvif;tm;eJ@  
za,mif;wdkif t&nfaysmftm; tay;t,l r#wr_ &Sdzdk@ vdkvdrfhr,f// 
za,mif;wdkif rukefcif rD;a&mif rr_efcif  
vl@touf rukefcif / vl@ &ruf rr_efcif// wdk@awG tvif; vif;ap&r,f// 
----------------------------------------------------------------------- 

ေသြး      ( Marie Saw Say, ေမွာ္ဘီ) 
အုိးထိန္းသမား၏ေျမကြက္ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတုိ႔၏ သခႋ်ဳင္း ျဖစ္ေစဖုိ႔ 
အဖုိးျဖတ္ေသာ ကုိယ့္ဖို႔ေငြ သုံးဆယ္နဲ႔ ဝယ္ 
အစြဲျပဳေခၚဆုိေသာ ေသြးေျမ…..အကြၽႏ္ုပ္အျပစ္ 
  မခ်စ္လုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးသခင္ … အသဲနင့္ေအာင္ ခ်စ္ခဲ့တာပါ 
  မႏွစ္ၿမိဳ႕လုိ႔ မဟုတ္ပါဘူးသခင္ …  ဘဝတစ္ခုလုံးနဲ႔ရင္းၿပီး တြယ္တာခဲ့တာပါ။ 
သုိ႔ေသာ္…..တဒဂၤ အသိစိတ္ရဲ႕ ေမွာက္မွားမႈေၾကာင့္ 
မသိစိတ္နဲ႔ သခင့္ကုိ ျပစ္မွားမိခဲ့တာ။ အနမ္း တစ္ပြင့္နဲ႔ ေငြအျပား သုံးဆယ္ 
အကြၽႏ္ုပ္ ဘဝအတြက္ မဖူလုံပါဘူးသခင္ မေရာင့္ရဲတတ္တဲ့ စိတ္ဆႏၵၵနဲ႔ 
တပည့္ေတာ္ခ်င္း အေပၚ မလုိမုန္းပြားတဲ့ မုန္းတီးစိတ္ေၾကာင့္ သခင့္ကုိ ေရာင္းစားခဲ့တာ။ 
ခ်စ္ျခင္းတရားေတြနဲ႔ ယုိဖိတ္ေနတဲ့ သခင့္ရဲ႕အေသြး  
အကြၽႏ္ုပ္ အျပစ္ေသြးေတြနဲ႔ ေပက်ံသြားတဲ့ သခင့္ရဲ႕ ခႏၶာ 
ဆင္ျခင္ျခင္းရဲ႕ေနာက္ေက်ာက ေနာင္တ အဘယ္အရာသည္ ေရြးပုိင္မည္လဲ…….. 
သခင့္အေပၚ စီရင္ေသာ ေသျပစ္ အျပစ္မရိွသူ၏ အေသြးကုိ အပ္မိေသာ အကြၽႏ္ုပ္ 
ခ်ည္ေႏွာင္မႈ ကင္းေသာ သခင့္ေမတၱာေတာ္က လည္ႀကိဳးတပ္လုိ႔  
အကြၽႏ္ုပ္ကုိယ္ အကြၽႏ္ုပ္ စီရင္လည္း လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပး ခြင့္လႊတ္ခဲ့တယ္။ မတရားေသာ  
အခ အက်ိဳး၏ ရလဒ္ ေမွာက္လ်က္ က်လဲ ဝမ္းကြဲသျဖင့္ အအူမ်ားေပါက္ နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့။  
----------------------------------------------------------- 

avQmufvSrf;vmcJh puFmylrSm    F Penny (mizo) 
wdwfqdwf_idrfouf/ a-uuGJ vrdkuf tcef;usOf;av;xJ/ txD;usefpGm 
trSwfrxif/ a&muf± S dcJh&m jrpfzsm;cHonfh/ twdwfta-umif;t&m 
jyefvnf pOf;pm;aerd? (a0'emcHpm;r+ tp) 
ESpfq,fhajcmuf&uf/ ig;v/ ESpfaxmifh±SpfckESpf nae oHk;em&D/ trd EdkifiHrS  
puFmylEdkifiHodk@ a&muf±Sdvdk@ vmcJh? eif;rdcJh 'Dajr/ tcsdefrS pI 
tm;i,fr_odk@/ &ifxJ 0ifa&mufcJh/ 'DvdkESifh tvkyf±Sif olaX;qdkonfh/ 
tom;jzLjzL/ w±kwfvlrsdK; rdwfzGJ@qHkawG@/ yGJpm; ±Hk;cef;rSm 
±kyfuav; =unhfawmh oem;=uifem/ az;rrnfh t&dyf xif[yfcJh/  
odk@ayr,fh vufawG@b0rSm uGmvGef;ru uGmjcm;cJhaygh?  
tcsdefumv/ =umvmonfESihftr#/ rif;om; [efaqmif/ vl@ bDvl;±kyf/ 
Zmwd±kyf trSef/ ay:xGufvmcJh/ wpfpuUef@rS r±SdavwJh udk,fydkiftcsdef 
taygh tav;/ tcsdeftuef@towf&,f/ wm;jrpfydkif;jcm;/ pnf;urf;csufrsm; 
pufaoewf tvm;/ ae@nrjywf ay:xGuf aygufuGJvmonfh toHqdk;}uD; 
pdwfESpfouf&m r±SdcJhv#ifrl udk,fxdvufa&muf usL;vGefcsifonfh  
EdkifxufpD;eif; tjyKtrl/ tcsdef tuef@towfr±Sd atmfum[pfvdk@/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
armif;xkwfcH&/ puFmyl tapcH tuíEfkyf? acwfrSDvSy/ av;v$mtdrfuav;ESifh 
cspfp&m om;av;ESpfa,mufudk xdef;ausmif;cJh&? acG;jzLuav;&,f/ 
OpPm "e*k%f. t±Sdef }uD;us,fvGef;ru }uD;us,fvSaygh? 
xdkodk@ }uD;us,fvSonfh OpPm"e *k%f±Sifwdk@. tapcHjzpfonfh  tuíEfkyfrSmrl/ 
tm[m&"gwf/ ork'N&m 0rf;wpfxGm zlvHkzdk@&ef/ pm;zdk@ yef;uef r±Sdavawmh/ 
wpfcgoHk; yvwfpwpf yef;uefuav;&,f ravmufriS  
acgufqGJxkwf wpfxkyfESifh vHkavmufcJh& wpfreufpm//  
naecif;av; a&muf±Sdvmvdk@ *vk *vk qENjyaeonfh/  
'D0rf;wpfxGm jznfhqnf;zdk@&ef/ vufoD;qkyfcef@ xrif;jzLESifh tm;jznfhcJh&?  
tdyfpuf tem;,lcsdef/ a&mufvmjyefawmh aemufwpfae@reuf ESpfem&DrSomv#if 
tdrfpuf tem;,lcJh&? xdkodk@yifyef;}uD;pGm vkyfcJhayr,fh/ 
ae@wdkif;/ tcsdefwdkif;rSm tr*Fvm jzpfcJh&ol/ tapcH tuíEkfyf? 
w&Hwcgav;rSmjzifh trdEdkifiHrS cspfaom rdb/ armifESrodk@/  
vGrf;umaqG;um/ ykvJrsuf&nf pD;uscJh&aygh? 
odk@ayr,fhvnf; cspfom;orD;wdk@/ 'kuQ yifv,f a0aecsdeftcg 
+idrfoufjcif; *±k%m±Sif/ xm0&bk&m; ay:xGufvmI/ 
*k%faus;Zl;awmf csD;rGrf;yg.? (a0'emcHpm;r_ tqHk;) 
,ckwGifrl/ xdkork'N&m 0rf;wxGm/ zlvHk±Hkr# ru/ ydkv#Hv#uf/ 
tdyfa&;00 tdyfpuf&I/ yef;uefvSvS xrif;[if;pHk pm;&yg.? 
±kyfqif; t*Fg rwlouJhodk@ uGJjym;avwJh pdwf"gwfa&;&m em;vnfcJh&? 
aumif;}uD; r*Fvm cHpm;&if;/ av#mufvSrf;vmcJh/ 'DpuFmylrSm uíEfkyfyif jzpfav.? 
(qmvH 23;1)? ? xm0&bk&m;onf ig.odk;xdef;jzpfawmfrl.? igonfqif;&J rcH&?)  
================================================= 

tcsdefa&muf&if  (vkum 17 ; 34-37)  (rif;xGef;oufvGif)  

Edk;x=u yef;uav;rsm; oifh yef;wacgif;xJu a& wpf0ufavsmhaewm awG@&r,f? 
Edk;x=u iSufuav;rsm; aqmufxm;wJhoifhodkufjrHK wpf0ufysufaewmawG@& r,f? 
Edk;x=u prf;acsmif;rsm; pD;qif;vmwJh oifh&Jh tm; wpf0uf aES;aewm awG@&r,f? 
Edk;x=u em&Drsm; v_yf&Sm;aewJh oifh&JhvufwH wpf0uf yGef;pkwfaewm awG@&r,f? 
Edk;x=u tdkvlom; tcsdefwefvdk@ csDaqmifcsdef a&muf&if oifhab;u tazmfrGef 
wpfa,muf &kwfcsnf; aysmufoGm;wmudk jrifae&OD;r,f? ? 
--------------------------------------------------------------------- 

ဘုရားသခင္ပုိ႕ေပးတ့ဲ သခင့္စကား စာေစာင္  ( ဝါဝါ ) 
စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ကာလမွာ လစဥ္ ပထမ တနဂၤေႏြေန႕ 

ေရာက္တုိင္း ကၽြန္မ ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တမိတဲ့အရာကေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းသြား၍ ပြဲေတာ္ 
မဂၤလာ ဝင္စားခြင့္ရျခင္းနဲ႕ သခင့္စကားစာေစာင္ ဖတ္ခြင့္ရရိွေရးဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ကၽြန္မက တနဂၤေႏြေန႕တုိင္း အရမ္း အလုပ္မ်ားပါတယ္။ သခင့္စကား ဖတ္ဖို႕၊ ပြဲေတာ္ 
စားဖုိ႕ ေနေနသာသာ ဘုရားေက်ာင္းေတာင္ တက္ခြင့္ မရပါဘူး။ စင္ကာပူမွာက ပြဲေတာ္ကုိ 
အိမ္တုိင္ရာေရာက္ လာေပးတဲ့ သင္းအုပ္ဆရာ မရိွတဲ့အတြက္ ပြဲေတာ္စားဖုိ႕ လုံးဝ 
မေမွ်ာ္လင့္ေတာ့ဘဲ ေနာက္အခြင့္အေရး တစ္ခုျဖစ္တဲ့ သခင့္စကားစာေစာင္ ဖတ္ခြင့္ 
ရဖုိ႕အတြက္ အယ္ဒီတာဆီ ဆက္သြယ္တဲ့အခါ မင္းေအာင္သက္လြင္က လစဥ္ ကၽြန္မအိမ္ 
လိပ္စာတနဲ႕ စာတုိက္ကေန ပို႕ေပးပါတယ္။ ကုိေအာင္သက္ ပို႕ေပးတဲ့ စာေစာင္က တစ္ခါ 
တစ္ေလ ေနာက္က်တတ္တဲ့ အတြက္ ပထမအပါတ္ တနဂၤေႏြေန႕မွာ မဖတ္ရဘ ဲ ေနာက္ 
တစ္ပါတ္ ၂ ပါတ္ေနမွ ဖတ္ရတာ မ်ားပါတယ္။ ကၽြန္မ စိတ္ထဲမွာ သခင့္စကားကုိ သူမ်ား 
ေတြနဲ႕ တန္းတူ ပထမ အပါတ္ တနဂၤေႏြေန႕မွာ ဖတ္ခ်င္တာပါဘဲ။ သခင့္စကားစာေစာင္ 
ဖတ္ရွဳရျခင္းျဖင့္ အထမွဲာ ပါတဲ့ ကဗ်ာ၊ သက္ေသခံခ်က္၊ တရားေဒသနာ တုိက္တြန္း 
ခ်က္ေတြဟာ ကၽြန္မ အတြက္ ထိမိ၍ တည္ေဆာက္စရာနဲ႕ ၀ိညာဥ္ခြန္အားေတြ အမ်ားႀကီး 
ရပါတယ္။ စာေစာင္ဖတ္ရင္း ဘုရားေက်ာင္းထ ဲ ေရာက္သြားသလုိ ခံစားရပါတယ္။ စတင္ 

trSwfpOf  ( 110)  atmufwdkbmv  2010ckESpf "r ®'ge  ( vpOf yxr we*FaEGae Ywdkif; tcrJh jzef Ycsdonf  ) 

cspfawmfrlaom olwdkUonf csrf;om&rnftaMumif; 

tuREfkyf pum;udk em;axmifí vufsm 

vuf&Hk;awmftm;jzifh  u,fwifawmfrlyg/ qm 108;6 



 

The LORD’S 
Word 2-110 

ocifhpum;  0dnmOfa7;7m pmapmif/   trSwfpOf 110  /  atmufwdkbmv 2010ckESpf/        pifumylEdkifiH&Sd   jrefrmc&pf,mef   

toif;awmfrsm;twGif;  tcrJh  jzefYcsd7ef          uefYowf        xkwfa0onf/ 

 
 

ocifhpum;  2 -110

မ်ိဳးေစ့ ႀကဲေသာ အယ္ဒီတာ ကုိေအာင္သက္နဲ႕ တကြ လစဥ္ ပါဝင္ ေရးသား ဆက္ကပ္ 
ၾကသူ ယုံၾကည္သူ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမအားလုံးကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။  

၂-၈-၀၉ ပထမအပါတ္ တနဂၤေႏြေန႕မွာ သာယာေသာ ဥပုသ္ေတာ္ေန႕ျမတ္ 
ပြဲေတာ္ မဂၤလာဝင္စားဖုိ႕ ဆုိတာ သတိရေပမဲ့ ကၽြန္အ အလုပ္ အရမ္းမ်ားတဲ့အတြက္ 
ဘုရားေက်ာင္း မသြားႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ အယ္ဒီတာ ကုိေအာင္သက္ကလဲ သခင့္စကားကုိ 
စာတုိက္ကေန မပုိ႕ေပးေသးလုိ႕ သခင့္စကား ဖတ္ခြင့္ မရေသးပါဘူး။ အဲဒီေန႕ ညေန 
၆နာရီမွာ အိမ္ရွင္ အဖြားႀကီးအိမ္ကေန သူ႕သမီးအိမ္ကုိ ကၽြန္မ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မ 
လက္ထဲမွာ အိမ္ရွင္ အဖြားႀကီးေၾကာ္ ခိုင္းတဲ့ sea food ထမင္းေၾကာ္ထုတ္။ မီးပူတုိက္ၿပီး 
သား အဝတ္ထုတ္ေတြကို လက္ႏွစ္ဘက္ အျပည့္ကုိင္ထားတဲ့အျပင္ ပုခံုးမွာပါ လြယ္ၿပီး 
အဖြားႀကီးရဲ႕ သမီးအိမ္ကုိ သြားပုိ႕ရပါတယ္။ ဒိုဘီကုိ႕ ရထားဘူတာရုံ နားေရာက္ေတာ့ 
အမိွဳက္သရုိက္ လုံးဝ မရိွတဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ A4ဆိုဒ္ စာရြက္ႀကီးတစ္ရြက္ လမ္းေပၚ 
လြင့္က် ေနတာ ေတြ႕လုိက္ရတယ္။ အနီးကပ္ႀကည့္ေတာ့ ျမန္မာစာလုံးေတြ ရိုက္ႏွိပ္ 
ထားတာမုိ႕ ကၽြန္မ ကုန္းၿပီးေကာက္ယူ ဖတ္ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ။ အားပါးပါး ကၽြန္မ အရမ္း 
ဖတ္ခ်င္ေနတဲ့ ၾသဂတ္စ္ လထုတ္ သခင့္စကားစာေစာင္ ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႕လုိက္ရပါတယ္။ 
ေဘးဘီကုိ လွမ္းႀကည့္၊ ပိုင္ရွင္ မရိွတာ သိလုိ႕ေကာက္ယူရင္း သြား ၃၆ေခ်ာင္း ေပၚေအာင္ 
ၿပံဳးလုိက္မိပါတယ္။ ေဘးလူျမင္ရင္ ရည္းစားစာ ဖတ္ေနတယ္လုိ႕ထင္မွာပါ။ ကၽြန္မ အတြက္ 
ကေတာ့ သခင့္စကားဟာ ရည္းစားစာထက္ အအဆေပါင္းမ်ားစြာ သာလြန္တဲ့ ပီတိ ရသ 
ခြန္အားကုိ ေပးတဲ့ စာေစာင္ေလးပါ။ စာေစာင္နဲ႕အတူ ကရင္ဘာသာစကားနဲ႕ ရုိက္ႏွိပ္ 
ထားတဲ့ ဝတ္ျပဳအစီအစဥ္ စာရြက္ေလးကုိ ေတြ႕ရေတာ့ ကရင္ဘုရားေက်ာင္းလာတက္တဲ့ 
ပရိတ္သတ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ က်က်န္ခဲ့တာျဖစ္မယ္လုိ႕ ကၽြန္မ ယူဆလုိက္မိရင္း 
ဘုရား သခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းမိပါတယ္။ ကၽြန္မ အရမ္း ဖတ္ခ်င္ေနတဲ့ စာေစာင္ကုိ 
ဘုရားသခင္က သူ႕နည္းသူ႕ဟန္နဲ႕ ေနာက္မက်ဘဲ ဖတ္ခြင့္ရေအာင္ အခ်ိန္မီ ပို႕ေပးခဲ့ပါ 
တယ္။  

အဲဒီစာေစာင္ထဲက နန္းရထုိက္ ေရးတဲ့ စာမူသက္ေသခံခ်က္ေလးကုိ ဖတ္ၿပီး 
အာဇာနည္ မိခင္လုိ႕ ဂုဏ္ျပဳလုိက္မိပါတယ.္။ ေနာက္လာေနာင္သားေတြအတြက္ ဆင္ျခင္ 
စရာေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ ဆႏၵျဖစ္တဲ့ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ဖတ္ခ်င္တဲ့ သခင့္စကားကုိ 
ၾသဂတ္စ္လမွာ ဖတ္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။  
(ဆာလံ ၁ဝ၇း၉ - အေၾကာင္းမူကား ေတာင့္တေသာ ဝိညာဥ္ကုိ ေရာင့္ရဲေစ၍ မြတ္သိပ္ 
ေသာ  ဝိညာဥ္ကုိလ ဲေကာင္းေသာအရာႏွင့္ ဝ ေစေတာ္မူ၏။  ( ဝါဝါ ) 

--------------------------------------- 
သရဲေတာင္ေၾကာက္တယ္ ( ဂိြ ) 

တစ္ခါတုံးက ၿမိဳ႕နဲ႕ အလြန္အလွမ္းကြာေဝးလွတဲ့ ေနရာက ရြာေလးတစ္ရြာမွာ 
အသင္းေတာ္ တစ္ပါးရိွတယ္။ အဲဒီအသင္းေတာ္က သင္းေထာက္လူႀကီး တစ္ဦးဟာ အလြန္ 
အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတစ္ခုနဲ႕ ၿမိဳ႕ကုိ တစ္ဦးတည္း ခရီးထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ အေဖာ္မပါ 
ခရီးပန္းလုိ႕ မိုးခ်ဳပ္ခါနီးမွာ တစ္ညအိပ္ ခိုနားဖုိ႕ ေနရာ ရွာမိေတာ့ သခၤ် ိဳင္းကုန္းႀကီးနားမွာ သူ 
ေရာက္ေနမိတာကုိ သတိထားလုိက္မိတယ္။ ခရီးဆက္ထြက္ဖို႕ အခ်ိန္ မရိွေတာ့တဲ့အတြက္ 
မ်က္စိစံုမွိတ္ရင္း ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႕ အိပ္ေနခ်ိန္မွာ သူ႕ကုိ သရဲ စေျခာက္ပါေတာ့တယ္။ 
သူရဲ ထြက္ေျပးေအာင္ သူတုိ႕ရြာက ဘုရားေက်ာင္းမွာ တနဂၤေႏြေန႕တုိင္းလုပ္တဲ့ ဝတ္ျပဳ 
စည္းေဝး အစီအစဥ္အတုိင္း ဘုရား စတင္ရွိခိုးပါေတာ့တယ္။ ပထမဦးစြာ ရသမွ် က်မ္းစာကုိ 
က်ယ္က်ယ္ ဖတ္ပါေတာ့တယ္။ သရဲက က်မ္းစာကုိ မေၾကာက္ဘဲ ပိုေတာင္ ေျခာက္လာ 
ပါေတာ့တယ္။ က်မ္းစာဖတ္လုိ႕ သရဲ မေျပးရင္ သီခ်င္းဆုိမယ္ ဆုိၿပီး ရသမွ် သီခ်င္းေတြ 
တစ္ပုဒ္ၿပီး တစ္ပုဒ္ ဆုိေပမဲ့ သရဲက မေၾကာက္ဘဲ ပိုေျခာက္ျပန္ပါတယ္။ သရ ဲေျပးေအာင္ 
ေနာက္တစ္မ်ိဳး သူက ဆုေတာင္းျပန္ပါတယ္။ ဆုေတာင္းလဲ သူရဲက မေျပးဘဲ ပိုေျခာက္ျပန္ 
ပါတယ္။ 

အဲဒါနဲ႕ သင္းေထာက္ႀကီး ေတာ္ေတာ္ စိတ္အုိက္သြားပါတယ္။ အင္း ငါတုိ႕ 
ရြာက ခရစ္ယာန္ေတြ အပါတ္စဥ္ က်မ္းစာဖတ္။ သီခ်င္းဆုိ ဆုေတာင္းၾကတယ္။ ေနာက္ 
ဘာလုပ္ဖို႕ က်န္ေသးလဲလုိ႕ ေခါင္းတဗ်င္းဗ်င္းကုတ္ရင္း စဥ္းစားမိတာကေတာ့၊ ဟုတ္ၿပီ 
အလွဴေငြ ေကာက္ဖို႕ က်န္ေသးတယ္။ ဟုတ္တယ္ အလွဴေငြ ေကာက္ရမယ္ ဆုိၿပီး 
ေဆာင္းထားတဲ့ သူ႕ ဦးထုပ္ကုိ ခၽြတ္ၿပီး အလွဴေငြ စေကာက္ပါေတာ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ 
အခုနက ေျခာက္ေနတဲ့ သရဲ ဟာ ဆက္ မေျခာက္ေတာ့ဘဲ ထြက္ေျပးသြားပါတယ္။ 
သင္းေထာက္လဲ ဟုိေနရာမွာ သရဲေျခာက္ရင္ ဦးထုတ္ေရွ႕တုိးၿပီး အလွဴေငြေကာက္။ 
ဒီေနရာ သရဲေျခာက္ရင္ ဦးထုပ္ေလးေရွ႕တုိးၿပီး အလွဴေကာက္လုိက္နဲ႕ သူရ ဲ ေျခာက္တဲ့ 
ေနရာတုိင္းမွာ အလွဴေငြ ေကာက္ပစ္လုိက္တာ အလွဴေငြ ေကာက္တဲ့ ေနရာတုိင္း သရဲ က 
မေျခာက္ေတာ့ဘ ဲေပ်ာက္သြားပါေလေရာ။ 

အဲဒါနဲ႕ သင္းေထာက္ႀကီးလဲ အားရပါးရ သတိၱရွိရွိ အသံ အက်ယ္ႀကီး 
ေအာ္ပစ္လုိက္တာက ေဟ့ သရဲေတြ သတၱိရွိရင္ လာခဲ့။ အလွဴေငြ ေကာက္ပစ္လုိက္မယ္တဲ့။  

သက္ေသခံခ်က္ ( မမဖုိး - ပုသိမ္) 
ေရွ႕ဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမး္ပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ 

အျပင္ထြက္ခြင့္ မရလုိ႕ လစဥ္ ထုတ္ေဝတဲ့ သခင့္စကားစာေစာင္ကုိ တစ္ခါမွ ဖတ္ခြင့္ 
မရပါဘူး။ စာတုိက္ကေန ပို႕ေပးလုိက္လုိ႕သာ ဖတ္ရပါတယ္။ ဘယ္သူပို႕ေပးသလဲ 
ဆုိတာလဲ မသိပါဘူး။ ဘုရားေက်ာင္းက အၾကင္နာတရား ရွိသူ တစ္ေယာက္ေယာက္က 
စိတ္တုိ႕ထိ လုိ႕ ပို႕ေပးတယ္လုိ႕ ထင္ရပါတယ္။ ကၽြန္မ နာမည္ မဖုိးပါ။ စင္ကာပူကုိ ၁၈-၆-
၂၀၀၈ ကေရာက္ပါတယ္။ စင္ကာပူကုိ ေရာက္လာတာကေတာ့ မိဘကုိ လုပ္ေကၽြး၊ 
ေမြးေက်းဇူး ဆပ္လုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းနဲ႕ပါ။ မိဘႏွစ္ပါးလုံး အသက္ႀကီးၿပီမို႕ 
ေက်းဇူး ဆပ္ခ်င္လုိ႕ ကိုယ့္သေဘာနဲ႕ကုိယ္ စီစဥ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိဘ ေဆြမ်ိဳး 
မိတ္ေဆြမ်ား အားလုံးက ကန္႕ကြက္ တားဆီးၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္ 
တစ္ခုတည္းနဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ဘုရားသခင္ထံ အပ္ႏွံ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အဲဒီေန႕က စၿပီး ဘုရားသခင္ထံ ေန႕ညမျပတ္ ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ကုိယ့္သေဘာနဲ႕ကုိယ္ 
လုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ မိဘ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမေတြဆီက ဘာအကူအညီမွ မရခဲ့ပါဘူး။ 
ပထမဦးစြာ ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့အရာက ေငြေရးေၾကးေရးပါ။ မိဘေတြ ကူညီမလား ဆုိၿပီး 
ေငြလွမ္းမွာ ေပမဲ့ သူတုိ႕ မပုိ႕ေပးပါဘူး။ ကၽြန္မ အခက္အခဲမ်ားစြာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကၽြန္မနဲ႕ 
အတူတူ စင္ကာပူလာဖုိ႕ လုပ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ဘုရားသခင္ 
မတတ္ႏိုင္တာ ဘာမွ မရိွဘူး ဘုရားသခင္က လူသားေတြအေပၚ ႀကီးမားတဲ့ အမွဳကို 
ျပဳေတာ္မူတယ္ ဆုိၿပီး ခြန္အားေပးလုိ႕ အားတက္သြားပါတယ္။ အားတက္ၿပီး ဆုေတာင္းတဲ့ 
အတုိင္း ဘုရားသခင္ နားေညာင္းလုိ႕ ကၽြန္မ စင္ကာပူကုိ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။  

ကၽြန္မ စင္ကာပူကုိ ေရာက္လာတာနဲ႕ ေနာက္ထပ္ အခက္အခဲ ထပ္ႀကံဳ ရပါ 
တယ္။ အလုပ္ခြင္ စာေမးပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ အႀကိမ္လဲ မေအာင္၊ ဒုတိယလဲ မေအာင္နဲ႕ 
ေနာက္ဆုံး တတိယအႀကိမ္မွာေတာ့ ဘုရားသခင္ထံ အပ္ႏွံၿပီး ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရွိ 
လုိ႕ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ေပးမယ္ဆုိရင္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ စာေမးပြဲကုိ ေအာင္ခြင့္ေပးေတာ္မူပါ 
ဘုရားသခင္လုိ႕ ဆာလံ ၂၃။ ၄၆ ကုိ အႀကိမ္ ၇ဝတုိင္တုိင္ ဖတ္ဆုိရြတ္ခဲ့မိပါတယ္။ 
ဆုေတာင္းတဲ့အတုိင္း ဘုရားသခင္ နားေညာင္းခဲ့လုိ႕ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ၿပီး ေနာက္ရက္မွာ 
အလုပ္ခြင္ ဝင္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္ဝင္တဲ့ အခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ တစ္ခါမွ အဆင္ 
မေျပခဲ့ပါဘူး။ က်မ္းစာရြတ္ဆုိၿပီး အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္ေျပာင္းခြင့္ မရေသာ္လဲ 
အလုပ္ မေျပာင္းမေရႊ႕ရဘဲ ဆက္လုပ္ခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ လစာကုိ ေဒၚလာ ရာနဲ႕ခ်ီ 
ေပးထားရတာ တစ္မိနစ္ေတာင္ နားလုိ႕ မရဘူး ဆုိတဲ့ သူေဌးရဲ႕ စကားအတုိင္း အလုပ္ကုိ 
စဥ္ဆက္ မျပတ္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ခြန္အားကုိ ဘုရားသခင္က ေပးခဲ့ပါတယ္။ မိဘမ်ားက 
စင္ကာပူမွာ အလုပ္လုပ္ရန္ သေဘာ မတူေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ သေဘာတူေသာ 
ေၾကာင့္ ယေန႕ထက္တုိင္ ခံႏိုင္ရည္ ခြန္အားနဲ႕ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသခံ 
လုိက္ပါတယ္။ မသဲ ၇း၇။  ။ မမဖုိး ( ပုသိမ္) 
------------------------------------------------------- 
ငါခုိလံွဳရာ ငါ၏ရဲတုိက္ ငါကုိးစားေသာ ဘုရားသခင္    

( Ruby ) ကၽြန္မ ေလးတန္း အရြယ္တုံးက ဓႏုျဖဴက 
အဖြားဆီကုိ အလည္သြားရင္း ဟသာၤတမွာ ဓႏုျဖဴ အသင္းေတာ္ ကုိယ္စား 
က်မ္းစာၿပိဳင္ပြဲဝင္ဖို႕ အေရြးခံရပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ရမဲ့ က်မ္းပုိဒ္ကေတာ့ ဆာလံ ၉၁ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာမက စိတ္ရွည္ရွည္ သင္ၾကား ေပးတဲ့အတြက္ ပထမဆုကုိ ရခဲ့ပါတယ္။ 
ဒီက်မ္းပုိဒ္ေလးက ကၽြန္မ ဘဝအတြက္ အမွတ္ တရ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ထာဝရဘုရားသည္ 
ငါ၏ ခိုလံွဳရာ ရဲတုိက္ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း သက္ေသခံ ေဝငွပါရေစ။ 

၁၉၉၇ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ မွာ မိသားစု စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္က စက္ရံု 
အလုပ္ကုိ ႏွဳတ္ထြက္ၿပီွး စင္ကာပူက အိမ္တြင္းမွဳ အလုပ္ကို အကူအေနနဲ႕ လုပ္ဖို႕ 
ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။  ပြဲစားက မိသားစု ေလးေယာက္ တုိက္ခန္းမွာေနတဲ့ အိမ္မွာ 
လုပ္မလားလုိ႕ ေမးေတာ့ လြယ္ကူမယ္ ထင္လုိ႕ ေရြးလုိက္မိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တန္း 
လုပ္ရတဲ့ အိမ္က စင္ကာပူ အေခၚ ဘန္ဂလုိအိမ္၊ သုံးထပ္တုိက္ မိသားစု ၈ေယာက္ 
ရွိတဲ့အျပင္ အိမ္ရွင္ အဖြားႀကီးက အရမ္းေမာက္မာ ခက္ထန္ပါတယ္။ ဘာသာစကား 
မတတ္ကၽြမ္းမွဳ၊ လုပ္ငန္း မႏုိင္နင္းမွဳေၾကာင့္ အဖြားႀကီးရဲ႕ ၿငိဳျငင္မွဳကုိ ခံရပါတယ္။ 
စစခ်င္းေန႕မွာ Good Night ဆုိတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕ ႏွဳတ္ဆက္စကားေၾကာင့္ နင္က အခုမွ ည ၁၁ 
နာရီဘဲ ရွိေသးတယ္ အလုပ္မလုပ္ဘဲ အိပ္ေတာ့မလုိ႕လားဆုိၿပီး ေအာ္ဟစ္ ဆဲဆုိတာကို 
ခံလုိက္ရပါတယ္။ သူတုိ႕ အိမ္ကုိ စေရာက္တဲ့ေန႕က စ။ အိမ္ေျပာင္းတဲ့ေန႕အထိ မနက္ ၅ 
နာရီ အိပ္ယာထ။ ည သန္းေခါင္ အထိ လုပ္တာေတာင္ အလုပ္က တစ္ေန႕စာ မၿပီးျပတ္ပါ 
ဘူး။ မီးပူတုိက္စရာေတြကလဲ တစ္ေန႕ထက္ တစ္ေန႕ ပိုပို မ်ားလာပါတယ္။ ထမင္းစားရင္ 
လဲ အိပ္ယာေဘး ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ သတင္းစာ စကၠဴေလးခင္းၿပီး စားရပါတယ္။ အဖြားႀကီးရဲ႕ 
ဆူပူ ႀကိမ္းေမာင္းသံ၊ အလုပ္ဖိစီးမွဳဒဏ္ေတြေၾကာင့္ ေန႕စဥ္ စိတ္ေသာက ေရာက္ခဲ့ရပါ 
တယ္။ ပင္ပန္းလြန္းလုိ႕ က်မ္းစာဖတ္၊ ဆုေတာင္းဖုိ႕ေတာင္ အခ်ိန္ မ်ားမ်ား မေပးႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ 
လူကုိ စက္ရုပ္တစ္ရုပ္လုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အလုပ္လုပ္ခိုင္းၿပီး အဖြားႀကီးရဲ႕ေန႕စဥ္ ဆူပူမွဳ 
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ေတြေၾကာင့္ ကၽြန္မ ေရာက္တဲ့ ေန႕ကတည္းက စၿပီး မေပ်ာ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ေကာင္းကင္က 
ေလယာဥ္ပ်ံေတြ ပ်ံတာ ျမင္ရင္ ျမန္မာျပည္ကုိ ျပန္ခ်င္စိတ္ ေပါက္မိသလုိ တုိက္ အျမင့္ႀကီး 
ေပၚကေန ျပဳတ္က် ေသခ်င္စိတ္ေတာင္ ေပါက္မိခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ရွင္ မရိွခိုက္ အိမ္က 
ထြက္ေျပးခ်င္စိတ္ ေပါက္မိေပမဲ့ ဘယ္ကုိေျပးလုိ႕ ဘယ္ကုိ သြားရမွန္း မသိသလုိ ရဲစခန္း 
ေရာက္ရင္လဲ မေျဖရွင္းတတ္တဲ့အတြက္ အိမ္ေဘးက ဖိလစ္ပိုင္မ  ကုိ အကူအညီေတာင္းၿပီး 
ပြဲစားဆီ စာေရး ဆက္သြယ္ခဲ့ပါတယ္။ ငါ အရမ္း ဒုကၡ ေရာက္ေနလုိ႕ အိမ္ေျပာင္းေပးပါလုိ႕ 
အကူအညီ ေတာင္းခဲ့မိပါတယ္။ ကၽြန္မ စင္ကာပူေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ အရြယ္ မေရာက္ 
ေသးတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕ ရင္ေသြး သုံးေယာက္ကုိ ခြဲခဲ့ရလုိ႕ စိတ္မခ်တဲ့အျပင္ မျမင္ရတဲ့ 
အနာဂါတ္ကုိ ေတြးၿပီး ရင္ေလးေနခဲ့မိပါတယ္။  

ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္က ကၽြန္မကုိ အၿမဲ လမ္းျပခဲ့ပါတယ္။ စင္ကာပူကုိ 
မေရာက္ခင္ ေယသာဥ္ပ်ံေပၚမွာ သုတံၱ ၃း၅-၆ ကု္ိ အလြတ္ရြတ္ၿပီး စင္ကာပူကုိ ေျခခ်ခ့ဲ 
ပါတယ္။ ကၽြန္မ ဒုကၡေတြ႕ေနခ်ိန္မွာ မိဘမိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြက္ မကူညီႏိုင္ပါ။ 
ဘုရားသခင္ တစ္ပါးတည္းသာ ကၽြန္မနဲ႕ အနီးဆုံး ေနရာမွာရိွၿပီး ကြယ္ကာ ေစာင့္ေရွာက္ 
ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ မၿပီးဆုံးႏုိင္တဲ့ အလုပ္ေတြ။ မဆပ္ႏိုင္ေသးတဲ့ ပြဲစားခေတြ။ မခံႏိုင္ 
ေတာ့တဲ့ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းသံေတြကုိ မခံစားႏုိင္ေတာ့တဲ့အတြက္ ကူညီေစာင့္မဖုိ႕ အရူး 
တစ္ေယာက္လုိ မ်က္ရည္ မ်က္ခြက္နဲ႕ ကၽြန္မ ဘုရားသခင္ဆီ အသံထြက္ ေအာင္ဟစ္ ငိုယုိ 
ဆုေတာင္းခံ ခဲ့ပါတယ္။  

ဆုေတာင္းၿပီးတာနဲ႔ အေျခအေနက ေကာင္းမလာဘဲ အဖြားႀကီးက ပိုဆူပါတယ္။ 
တစ္ေန႕မွာ မီးပူတုိက္လုိ႕ မၿပီးရင္ မအိပ္ရဘူးလုိ႕ ကၽြန္မကုိ အဖြားႀကီးက ဒဏ္ေပးပါတယ္။ 
ကၽြန္မ အလုပ္လုပ္ရင္း မူးလဲ က်သြားမွ ပြဲစားဆီ ျပန္အပ္မယ္ ထင္တယ္ဆုိတဲ့ စိတ္နဲ႕ 
ကၽြန္မ မီးပူကုိ ဆက္တုိက္ေနမိပါတယ္။ ည သန္းေခါင္ေက်ာ္ တစ္ေရးႏုိးလာတဲ့ အဖုိးႀကီးက 
ကၽြန္မကုိ ျပန္ အိပ္ခိုငး္ပါတယ္။ ကၽြန္မ က ပြဲစားဆီ ျပန္ပို႕ဖုိ႕ ေျပာေပမဲ့ သူတုိ႕ ျပန္ မပုိ႕ခဲ့ပါ။ 
အဖြားႀကီး ႏွိပ္စက္တဲ့ ဒဏ္နဲ႕ တစ္ေန႕ မဟုတ္ တစ္ေန႕ ကၽြန္မ ျပသနာ တက္မွာကုိ 
ႀကိဳတင္ သိတဲ့ အဖုိးႀကီးက သူ႕ သမီၤးနဲ႕ တုိင္ပင္ၿပီး ကၽြန္မကု္ိ ပြဲစားဆီ ျပန္ပို႕ပါတယ္။ 
နဂုိကတည္းက သူတုိ႕အိမ္မွာ မေနခ်င္လုိ႕ ကၽြန္မ က အထုတ္ျပင္ထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ 
ပြဲစားအိမ္မွာ ရက္အနည္းငယ္ ေသာင္တင္ရင္း အလုပ္ရွင္ အသစ္ကုိ ေစာင့္ ေနခဲ့ပါတယ္။ 
ပြဲစားအိမ္မွာ ႏိုင္ငံတကာက စရုိက္ၾကမ္းတဲ့ မိန္းမေပါင္းစုံရဲ႕ ေဘးအႏၱရာယ္ကလဲ 
ဘုရားသခင္ ကြယ္ကာခဲ့ပါတယ္.။ မၾကာခင္မွာ ကၽြန္မနဲ႕ သင့္ေတာ္တဲ့ အလုပ္ရွင္ 
အသစ္ကုိ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ ကၽြန္မရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႕ 
မမီွတဲ့ လစာေငြနဲ႕ သက္သာတဲ့ အလုပ္ကုိ ေပးတဲ့အျပင္ သမီး ျဖစ္သူနဲ႕လဲ အတူတူ ေနရ 
တဲ့ အခြင့္ကုိ ဘုရားသခင္က ျပန္ေပးခဲ့ပါတယ္။  

ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္မရဲ႕ ခိုလံွဳရာ ကုိးစားေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ကၽြန္မလုိ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ အလုပ္လုပ္ရင္း 
ဒုကၡဆင္းရ ဲ ျပသနာေပါင္းစုံ ခံစားေနရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ ဆုေတာင္းသံကုိ 
ဘုရားသခင္ နားေညာင္းေတာ္မူ၍ ထုိအမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အေတာင္ေတာ္ အရိပ္ေအာက္၌ 
ကြယ္ကာ ေပးသနားေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႕သပါသည္။  Ruby 

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

ရပ္တည္ျခင္း    Mary (ဖ်ာပုံ) 
ကၽြန္မ အထက္တန္းေက်ာင္းသူ ဘဝကတည္းက ယေန႕ထက္ထိ 

ေမ့လုိ႕ မရႏုိင္ တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုပါ။ ကၽြန္တုိ႕ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ 
နာမည္က တူတယ္။ သူ႕အေဖက ဦးႀကီးမုိး ဆုိေတာ့ သူ႕နာမည္က ေမရီမိုး။ 
ကၽြန္အေဖက ဦးမုိးျမင့္ဆုိေတာ့ ကၽြန္မက ေမရီျမင့္ေပါ့။ ကၽြန္မက 

အားကစားသမား သြက္သြက္လက္လက္ မည္းမည္း ပိန္ပိန္ ပါးပါး ပါ။ သူကေတာ့ 
အႏုအရြသမား ျဖဴျဖဴႏုႏု မလွဳပ္မယွက္ ရင္သိမ္ တင္ကား၊ လမ္းသြားရင္ 
ဆင္မယဥ္သာေလးနဲ႕ပါ။ တစ္ေန႕မွာ အတန္းတင္ စာေမးပြဲနီးလုိ႕ အခ်ိန္ပို 
စာသင္ဖို႕အတြက္ ေက်ာင္းခန္းကုိ ကၽြန္မတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ အတူတူ ထြက္လာေပမဲ့ 
ေက်ာင္းခ်ိန္ ေနာက္က်ေနလုိ႕ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ စကား မေျပာအားဘ ဲေျခလွမ္း 
ခပ္သြာက္သြက္နဲ႕ ေစ်းလမ္းမေပၚက လူေတြကုိ မတုိက္မိေအာင္ ေလွ်ာက္ေနရပါတယ္။ 
ရုတ္တရက္ ေရွ႕ကသြားေနတဲ့ ဆရာမ ဝဝႀကီးကုိ မတုိက္မိေအာင္ ကၽြန္မ ေလွ်ာက္ေနရင္း 
နဲ႕ သူငယ္ခ်င္း ေမရီမိုးကုိ ဆရာမ ဝဝႀကီး ကုိ တုိက္မိသလားလုိ႕ ေမးလုိက္မိပါတယ္။ ̏ဟဲ့ 
ေမရီမိုး နင္ သြားတုိက္မိလား ̋ ဆုိေတာ့ သူငယ္ခ်င္းက ငါဒီ မနက္ အိပ္ယာထ 
ေနာက္က်လုိ႕ သြား မတုိက္မိခဲ့ဘူးလုိ႕ ျပန္ေျဖပါတယ္။ ေမးတာတျခား ေျဖတာတျခား 
မို႕ ̏ဟဲ့ ငါေမးတာက နင္ဆရာမကုိ တုိက္မိသလားလုိ႕ေမးတာ နင္က ဘာျပန္ေျဖတာလ ဲ ̋ 
ဆုိတာ့။ ေမရီမိုးက မသိဘူးေလ ဒီလမ္းေပၚမွာ အသိဆုိလုိ႕ နင္နဲ႕ငါ ႏွစ္ေယာက္တည္း 
ရွိတာ ငါ့စိတ္ထဲမွာ နင္နဲက ငါ့အေၾကာင္းဘဲ ရွိေတာ့ ငါက နင္ ငါ့အေၾကာင္း ေမးတာ 
ထင္လုိ႕ ငါ့အေၾကာင္း ငါျပန္ေျဖတာလုိ႕ ျပန္ေျပာ ပါတယ္။ ေမရီမိုးက လူအမ်ားႀကီးရိွတဲ့ 
လမ္းေပၚမွာ အဓိက သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္အေပၚမွာဘဲ စိတ္ကုိ ဦးတည္ထားေပမဲ့ 

ကၽြန္မကေတာ့ ဟုိလူ႕ၾကည့္လုိက္၊ ဒီလူ႕ၾကည့္လုိက္နဲ႕ ရပ္တည္မွဳ မ်ားေန၊ မွားေန 
ခဲ့ပါတယ္။ 

Hurry, Worry မ်ားတဲ့ ေလာကမွာ အျမန္လုိမွဳေတြ။ စိုးရိမ္မွဳေတြ မ်ားတဲ့ 
ေလာက မွာ စိတ္နဲ႕ကုိယ္ လြတ္ကာ ကုိယ္လုိရာကုိ ဦးစားေပး တတ္ပါတယ္။ ရပ္တည္ရမဲ့ 
အရာကုိ ေမ့ေလ်ာ့တတ္ၾကပါတယ္။ ေယာ ၁၅း၅ မွာ အၾကင္သူသည္ ငါ၌တည္လွ်င္ 
ငါသည္လည္း ထုိသူ၌ တည္မည္။ ထုိသူသည္ မ်ားစြာေသာ အသီးကုိ သီးတတ္၏ သခင္ 
ခရစ္ေတာ္က ေရမွ စပ်စ္ရည္ ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးတတ္ပါတယ္။ ကာနၿမိဳ႕က မဂၤလာ 
ေဆာင္ စပ်စ္ရည္ကုိ ေျပာင္းလဲေစခဲ့တဲ့ ဘုရားဟာ ကၽြန္မတုိ႕ကုိလ ဲေျပာင္းလ ဲေစခဲ့ပါတယ္။ 
သူ၌တည္ေနလွ်င္ သူ႕အားျဖင့္ ေလာကကုိ ေမွာက္လွန္ႏိုင္ခြင့္ ေျပာင္းလဲႏုိင္တဲ့ အခြင့္ 
တန္ခိုးကုိ ရရိွမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႕ ခရစ္ေတာ္၌ ရပ္တည္ သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ ဘုရား 
သခင္သည္ ေအာင္ျမင္ေသာ အခြင့္ကုိေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေလာကမွာ အသက္ရွင္စဥ္ 
ခန ထုိသခင္၌သာ ရပ္တည္ ခိုလွဳံတဲ့ သူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစဟု - - - Mary (ဖ်ာပုံ) 

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

သက္ေသခံခ်က္    ေမသူ(ကံဘဲ့ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္) 
ကၽြန္မေရွးဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီမြမ္းပါတယ္။ ကၽြန္မ 

စင္ကာပူ ေရာက္တာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ပါၿပီး ဘုရားေက်ာင္း တစ္ခါမွ မတက္ဖူးေသးပါဘူး။ 
ဘုရားရိွခိုး ေက်ာင္းေဆာင္ၾကီးေတြကုိ ျဖတ္သြားျဖတ္လာလုပ္ရင္း အျပင္ကေန အေဝး 
ကေန ျမင္ေတြ႕ခဲ့ဖူးေပမဲ့ စင္ကာပူက ဘုရားေက်ာင္းထဲကုိ တစ္ခါမွ မေရာက္ဖူးတဲ့အတြက္ 
အထမွဲာ ဘာရိွမွန္းေတာင္ မသိပါပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာတုံးက ဆုိရင္ေတာ့ အပါတ္စဥ္ 
တနဂၤေႏြေန႕တုိင္း ဘုရားေက်ာင္း မပ်က္မကြက္ သြားေနက်ျဖစ္သလုိ၊ ဗုဒၶဟူး ဆုေတာင္း 
စည္းေဝး ေသာၾကၤာေန႕ သံစံုသီခ်င္းနဲ႕ အပါတ္စဥ္ညေန အိမ္လွည့္ စည္းေဝးေတြမွာ မပ်က္ 
မကြက္ ပါဝင္ခဲ့ေပမဲ့ စင္ကာပူမွာကေတာ့ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့အတြက္ ဘုရားေက်ာင္း လုံးဝ 
မတက္ျဖစ္ခဲ့ပါ။ ပြဲေတာ္ မစား ျဖစ္တာလဲ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီးမုိ႕ ဘုရားသခင္ 
ကၽြန္မကုိ ေမ့သြားၿပီလားလုိ႕ စိတ္ထဲမွာ ထင္ခဲ့မိပါတယ္။ ျမန္ာျပည္မွာတုံးက ဘုရားေက်ာင္း 
တက္ေနက် သူဆုိေတာ့ ဆန္းေဒးေရာက္ရင္ ရင္ထဲမွာ မခ်ိေအာင္ ခံစားရပါတယ.္။ 
မ်က္ရည္ က်ေပါင္း မနည္းေတာ့ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာတုံးက နယ္မွာ ေက်ာင္းဆရာမ 
လုပ္ခဲ့သူ ဆုိေတာ့ ကေလးေတြကုိ တနဂၤေႏြေန႕ေရာက္ရင္ ဘုရားေက်ာင္းတက္ဖို႕ 
ကုိယ္တုိင္ တုိက္တြန္းခဲ့ဖူးေပမဲ့။ အခု စင္ကာပူမွာ သူမ်ားကုိ တြန္းဖုိ႕ ေနေနသာသာ ကၽြန္မ 
ကုိယ္တုိင္ ဘုရားေက်ာင္း မတက္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဘုရားေက်ာင္း တက္ရမဲ့အစား လစဥ္ ၁၅ရက္ 
ေနာက္ပိုင္းေရာက္ရင္ လစဥ္ထုတ္ ဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ေလးျဖစ္တဲ့ သခင့္စကား ကုိဘဲ 
စာတုိက္ပံုးေလး ဖြင့္ဖြင့္ၾကည့္ၿပီး ေမွ်ာ္ေနရပါတယ္။ သခင့္စကားထဲက အစ္ကုိ အစ္မေတြရဲ႕ 
သက္ေသခံခ်က္ေလးေတြကုိ ဖတ္ရင္း ခြန္အားယူရတာ အၿမဲပါဘဲ။  

အရင္တုံးကေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းသြား၊ သူမ်ား သက္ေသခံတာ၊ တရား ေဟာ 
တာ နားေထာင္ ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခုေတာ့ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လဲ သက္ေသခံဖို႕ စိတ္ကူးေလးနဲ႕ 
ဘုရားေက်ာင္းသြားဖုိ႕ ဆုေတာင္းခဲ့ေပမဲ့ ဘုရားသခင္က ဘုရားေက်ာင္း သြားတက္ခြင့္ရဖုိ႕ 
အခြင့္ မေပးဘဲ။ သခင့္စကား စာေစာင္ေလးအားျဖင့္ အျခားအျခား။ အနယ္နယ္ 
အရပ္ရပ္က စင္ကာပူေရာက္ ယုံၾကည္သူမ်ားရဲ႕ ကုိယ္ေတြ႕သက္ေသခံခ်က္မ်ား တရား 
ေဒသနာမ်ားကုိ စာေပအားျဖင့္ ဖတ္ရွဳခြန္အားယူခြင့္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ 
ဘုရာေက်ာင္း မတက္ရလဲ အားမငယ္ေတာ့ပါဘူး။ မ်က္ရည္လဲ မက်ေတာ့ပါဘူး။ ရလာတဲ့ 
သခင့္စကား စာေစာင္ေလးကုိ ဖတ္ရွဳခြန္အားယူရင္း အျခားသူမ်ားကုိ လက္ဆင့္ကမ္း 
စာတုိက္မွ ပို႕ေပးရင္း ရင္ထဲျဖစ္ေပၚလာတဲ့ သက္ေသခံခ်က္ေလးေတြကုိ ခ်ေရးရင္း ေပ်ာ္ေန 
မိပါၿပီ။ သခ့င္စကား ၉ႏွစ္ေျမာက္မွာ ဘုရားသခင္ ဆထက္ ထမ္းပုိးေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။ 

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

ေနာင္တမ်က္ရည္    (နန္းရထုိက္(ကနခ)) 
ဘုရားေက်ာင္း ခံုေလးေပၚ ၿငိမ္သက္စြာ ထုိင္ေနရင္း ကုိယ့္ 

ေရွ႕မွာ ကမ္းလာတဲ့ ပြဲေတာ္ စပ်စ္ရည္ခြက္ေတြ အစီအရီတင္ထားတဲ့ လင္ဗန္းေလးကို 
ျမင္လုိက္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ အသိ တရားေတြ ဝင္လာၿပီး ပြဲေတာ္ခြက္ကုိ တုန္တုန္ရင္ရင္နဲ႕ 
ေကာက္ကုိင္လုိက္ပါတယ္။  ကၽြန္မ ရင္ထဲမွာလဲ ဖြဲမီးလုိ တေငြ႕ေငြ႕ ေလာင္ ေနတဲ့ 
ရင္တြင္းအပူေတြ ကၽြမ္းေလာင္ ေနၾက ပါတယ္။ အျခားသူေတြကေတာ့ ဘုရား ေက်ာင္း 
ပလႅင္ေပၚမွ သင္းအုပ္ဆရာရဲ႕ ပြဲေတာ္ ဆုပဌာနာကုိ အာရုံစိုက္ ဆုေတာင္း ေနေပမဲ့ အဖ 
သင္းအုပ္ဆရာရဲ႕ ေျဖးညင္းစြာ ထြက္ေပၚ လာတဲ့ ဆုေတာင္းသံဟာ ကၽြန္မ အတြက္ 
အရမ္းကုိ က်ယ္ေလာင္လြန္းပါတယ္။ စိတ္မလုံသူ တစ္ဦၤး အေနနဲ႕ ရင္ထဲမွာ ဆုိ႕တက္ 
လာၿပီး မ်က္ရည္ေတြ က်လာမိပါတယ္။ ဘယ္လုိမွ ေျဖသိမ့္လုိ႕ မရႏုိင္တဲ့ ခံစားမွဳ။ 
ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ထုိင္ေနတဲ့ ေနရာကေန အျပင္ကုိ ေျပးထြက္ၿပီး အားရပါးရ ငိုခ်လုိက္ 
ခ်င္မိပါတယ္။ ဒီေနာင္တ မ်က္ရည္ေတြအတြက္ ကၽြန္မမွာ ေျဖသိမ့္ စရာ ဘာမွမရိွပါဘူး။ 
လူေတြေရွ႕မွာ မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ၿပီး ငါဟာ အပ်ိဳစင္ပါလုိ႕ ဟန္ေဆာင္ ေနခဲ့သမွ် ဒီအခ်ိန္မွာ 
ကုိယ္ သရုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကုိ ကုိယ္တုိင္ ျပန္ၾကည့္ေနရသလုိ 
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ခံစားေနရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မဟာ ဒီကမၻာေျမေပၚ လူျဖစ္စဥ္ ခနမွာ ကၽြန္မကို 
လူအျဖစ္ ဖန္ဆင္းေပးခဲ့တဲ့ ဘုရားကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ အသက္ရွင္ ခဲ့မိပါတယ္။ 
ဘုရားကုိ ယုံၾကည္ သေယာင္နဲ႕ ေလာကီေပ်ာ္ေမြ႕မွဳ ကာမဂုဏ္ ထဲမွာ ေပ်ာ္ပါး 
မိုက္မွားမိခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အလြန္တရာ ေမွာင္တဲ့ အေမွာင္တကာ့ အေမွာင္ထဲကုိ 
က်ေရာက္မိခဲ့ပါတယ္။ ဒါကုိ မသိလုိက္ဘဲ ဟုတ္လွၿပီ မွတ္ကာ။ (ငါကြ) 
ဆုိၿပီးၾကည္ႏူးေနခဲ့မိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ကုိယ္စိုက္ခဲ့ေသာ အရာကုိ ကိုယ္ 
ျပန္ရိတ္သိမ္းေနရပါတယ္။ စိုက္တုန္းကေတာ့ ဟုတ္လွၿပီမွတ္တာ။ ျပန္ရိတ္ရေတာ့မွ 
မ်က္ရည္ ပင္လယ္ အစင္းေပါင္းမ်ားစြာ စီးဆင္းခဲ့ရပါတယ္။ ဘုရားသခင္ မႀကိဳက္တဲ့ 
အပ်ိဳစင္ ဘဝကုိ ကၽြန္မ ညစ္ညဴး ေစခဲ့ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ဘဝပ်က္ ခဲ့ရပါ 
တယ္။ အခုခ်ိန္အထိ ေန႕စဥ္ရက္ဆက္ ေၾကကြဲခံစားေနရပါတယ္။ ဒီေၾကကြဲမွဳ ဒဏ္ရာ 
ေတြကို ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဘုရားသခင္ဆီ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ ဘုရား 
သခင္ကေတာ့ အျပစ္သားေတြကု္ အၿမဲတမ္း လက္ကမ္းႀကိဳေနလွ်က္ပါ။ အျပစ္သား ျဖစ္တဲ့ 
ကၽြန္မက ဘုရာသခင္ဆီ သြားခ်င္ေပမဲ့ ရိတ္သိမ္းစရာေတြ က်န္ေနေသးတဲ့အတြက္ 
အျပစ္ရဲ႕ အဖုိးအခေတြကုိ ။ ရိတ္သိမ္းလုိ႕ မၿပီးေသးတဲ့အတြက္၊ အျပစ္တရားရဲ႕ အမွား 
အသီးေတြကု္ိ ႏွလုံးေၾကကြဲစြာ ပူေလာင္မွဳကုိ ခံစားရင္း ရိတ္သိမ္းရပါအုံးမယ္။ ဘုရား 
သခင္က အျပစ္သားေတြအတြက္ ဒီေလာကမွာ စိုက္တဲ့အတုိင္း မၾကာခင္ ျပန္ရိတ္သိမ္းရတဲ့ 
အခြင့္ကုိ ေပးပါတယ္။ အျပစ္သားျဖစ္တဲ့ ကၽြန္မကေတာ့ ရိတ္ရအုံးမွာပါဘဲ။ မခံႏိုင္တဲ့ 
စံုစမ္းမွဳကုိ မေပးပါနဲ႕ ဘုရား တန္ခိုးေတာ္ လက္နဲ႕ ေက်ာ္လြန္ခြင့္ေပးပါ။ အျပစ္သားကုိ 
သနားကူညီလွ်က္ မစပါ။ ဘဝ အသက္တာမွာလဲ ကုိယ္ေတာ္အတြက္ ပါဝင္ 
ဆက္ကပ္ႏိုင္ဖို႕ ပါဝင္ခြင့္ေပးေတာ္မူပါ။ ကၽြန္မ က်ေသာမ်က္ရည္သည္ က်ိဳးပဲ့ေၾကမြေသာ 
ေနာင္တ စိတ္ႏွလုံးမွက်ေသာ မ်က္ရည္ ျဖစ္ေသာၾကာင့္ အျပစ္သားကို 
သနားလွ်က္ မစမူပါ။  ၂ေကာ ၅း၁၇ ။  ။ နန္းရထုိက္ (ကနခ) 

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

သက္ေသခံခ်က္ (Esther) 
ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ေရွးဦးစြာ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ 

အခုလုိ သခင့္စကား စာေစာင္မွာ ေရးသားသက္ေသခံခြင့္ ရတဲ့အတြက္ 
အထူးဘ ဲေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။ ကၽြန္မ ျမန္မာျပည္ကေန စင္ကာပူကုိ ၉-
၀၉-၀၉ မွာ လာခဲ့ပါတယ္။ ေလဆိပ္မွာ သိတဲ့ အသိ ေလးေယာက္နဲ႕ အတူတူ 
လာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ေလဆိပ္မွာ သူမ်ားလူႀကံဳ ပစၥည္း ပါးလုိက္တာက အိတ္ႀကီးနဲ႕ 
၂အိတ္ဆုိေတာ့ ကၽြန္မတုိ႕ အိတ္ေတြအားလုံး ေလယာဥ္ ကုန္တင္ခန္းထဲ ထဲ့လုိက္ပါတယ္။ 
ညေန ၅နာရီခြဲမွာ စင္ကာပူကုိ ေရာက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အသိေတြက အိတ္ေတြ 
သြားေရြးၾကမယ္ဆုိၿပီး သြားတာ သူတုိ႕ ေလးေယာက္ရဲ႕ အိတ္နဲ႕ လူႀကံဳပါးတဲ့ အိတ္၂ 
အိတ္ကရိွေနၿပီး ကၽြန္မ အိတ္ဘ ဲ ေပ်ာက္ေနပါတယ္။ ကၽြန္မကုိ လာႀကိဳတဲ့ သူေတြလဲ 
ဆယ္ခါမက ဟုိေမး ဒီေမးနဲ႕ လုိက္ရွာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရွာလုိ႕ မေတြ႕ဘ ဲ
ေပ်ာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မ စင္ကာပူကုိ မုန္႕ ၂ ထုတ္၊ ကုိယ္ေပၚမွာ ဝတ္ထားတဲ့  
အဝတ္တစ္စံုနဲ႕ဘဲ လာခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မ လုံးဝ စိတ္မညစ္ဘူး။ ဝမ္းလည္း 
မနည္းခဲ့ပါဘူး။ ဘုရားရွင္က ကၽြန္မကုိ ခံႏိုင္ရည္ေပးပါတယ္။  

ဘုရားရွင္ဟာ အရမ္းကုိ ေကာင္းျမတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မနဲ႕ တစ္ခါမွ မသိဖူးတဲ့ 
ျမန္မာျပည္က လာတဲ့ သူေတြက ေတာင္းစရာ မလုိဘဲ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ယာက္ 
ကၽြန္မကုိ အကႌ်ေတြ လာ ေပးၾကပါတယ္။ အဝတ္ေလွ်ာ္ဖို႕က အစ ေပးပါတယ္။ ပြဲစားက 
သြားတုိက္ေဆးတံပါ ဝယ္ေပးပါတယ္။ ကၽြန္မ ပြဲစားအိမ္မွာ  တစ္ညအိပ္ၿပီး ေနာက္ေန႕မွာ 
အိမ္ရွင္က လာေခၚ ပါတယ္။ အိမ္ရွင္အိမ္မွာ အရင္လုပ္ဖူးတဲ့ ေကာင္မေလးနဲ႕ ကၽြန္မ အတူ 
သုံးရက္ ေနရပါတယ္။ သူကလဲ ကၽြန္မ လုိအပ္တဲ့ အရာနဲ႕ လုပ္ရမဲ့ အလုပ္ေတြကုိ 
သင္ေပးပါတယ္။ ကၽြန္မ အိမ္ရွင္ကလဲ ကၽြန္မ လုိအပ္မယ္လုိ႕ သူထင္တာ အားလုံးကုိ 
ဝယ္ေပးပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္မ ဘယ္လုိ ခံစားရသလဲဆိုရင္ ဘုရားရွင္ဟာ ကၽြန္မတုိ႕ 
ပိုင္ဆုိင္တယ္လုိ႕ ထင္ထားတဲ့ အရာအားလုံးကုိ ကၽြန္မတုိ႕ မပုိင္ေၾကာင္း 
(အိတ္ေပ်ာက္သြားေၾကာင္း) နဲ႕ သုည ဘဝ (ဘာမွ မရိွတဲ့ ကၽြန္မ) ကေန လုိအပ္တဲ့ 
အရာအားလုံးကုိ သူျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ပါတယ္။  

ကၽြန္မ ရန္ကုန္မွာေနတုံးက ေျခဖမုိးနဲ႕ ဘယ္ဘက္ လက္မမွာ အနာေပါက္ 
ပါတယ္။ စင္ကာပူ ေရာက္ေတာ့ အဲဒီအနာကုိ ဘယ္လုိ ဖံုးဖုံး ဖံုးလုိ႕ မရပါဘူး။ ကၽြန္မ 
အိတ္ထဲမွာ အနာလိမ္းဖုိ႕ ေဆးနဲ႕ ေသာက္ေဆးေတြ ထည့္လာေပမဲ့ အိတ္က ေပ်ာက္သြား 
တဲ့ အတြက္ ကၽြန္မ ႀကံရာမရဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မၾကာခင္မွာ ဘုရားရွင္ဟာ ကၽြန္မ 
ေဆး တစ္လုံးမွ ေသာက္စရာမလုိ၊ လိမ္းစရာ မလုိဘ ဲ ေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ 
(ဟာေလလုယာ) ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႕ ဘယ္လုိ အခက္အခဲေတြ ေတြ႕ႀကံဳေနရပါေစ။ 
ေက်းဇုူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းတတ္ေသာသူ အေယာက္တုိင္းျဖစ္ဖို႕ အေယာက္စီတုိင္းကုိ 
ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။  ။ Esther (Kalay) 

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

သက္ေသခံခ်က္   (သမီးေလး) 
သုိ႕   ေဖေဖ့  ထံသုိ႕ 
ကၽြန္မ ဘဝမွာ ေဖေဖဟာ စံနမူနာ ထားရမဲ့ သူပါ။ မိသားစု ေလးေယာက္သာ 

ရွိသူမို႕ သမီးႀကီး ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္မကုိ ေဖေဖပုိခ်စ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာဘဲလုပ္လုပ္၊ ဖိုးမူေနာ္ သမီးဘဲ 
ၾကည့္ လုပ္လုိက္။ ေကာင္းသလုိ စီစဥ္လုိက္။ ေဖေဖ့ကုိ မေမးနဲ႕။ ဒါမွ သမီးလုပ္တတ္မွာ၊ 
လုိ႕ အၿမဲေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေဖေဖက စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝါသနာ ပါသူမို႕ ၿခံထဲမွာ ရာသီေပၚ အပင္ 
ေတြနဲ႕ ေမြးျမဴထားတဲ့ တိရိစာၧန္ေတြေၾကာင့္ ေဖေဖ့မွာ နားခ်ိန္ဆုိတာ မရိွသေလာက္ပါဘဲ။ 
ဒီၾကားထဲ တနဂၤေႏြ မနက္ဆုိရင္ ေမာင္ႏွမ ႏွစ္ေယာာက္ကုိ စက္ဘီးေလးနဲ႕ ဘုရားေက်ာင္း 
လုိက္ပို႕ေပးပါတယ္။ ေဖေဖက မယံုၾကည္သူ ဆုိေပမဲ့ ေမေမနဲ႕ ကၽြန္မတုိ႕ ေမာင္ႏွမေတြကုိ 
ဘုရားေက်ာင္းသြားေအာင္ အၿမဲတုိက္တြန္းအားေပးခဲ့ပါတယ္။ ည အိပ္ယာ ဝင္တုိင္းလဲ 
ဆုေတာင္း ခိုင္းပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းက က်မ္းစာၿပိဳင္ပြဲ သီခ်င္းဆုိ ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ 
အျမဲၿပိဳင္ခိုင္းၿပီး ဆုရတဲ့ ကၽြန္မကုိ ၿပံဳးၿပဳံႀကီး ၾကည့္ေနတတ္တဲ့ ေဖေဖ့ မ်က္ႏွာကုိ ကၽြန္မ 
မေမ့ခဲ့ပါဘူး။ ဒီလုိနဲ႕ တစ္ေန႕မွာ သင္းအုပ္ဆရာက အိမ္ကုိ ေရာက္လာၿပီး ေဖေဖ့ကုိ 
ကုိေက်ာ္ဝင္း ခင္ဗ်ား ႏွစ္ျခင္း မခံခ်င္ဘူးလားလုိ႕ ေမးပါတယ္။ ေဖေဖက အားရပါးရနဲ႕ ဒီႏွစ္ 
ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္ျခင္း ခံခ်င္တယ္ဗ်ာလုိ႕ ျပန္ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္မကလ ဲေဖေဖ သမီးလဲ ဒီႏွစ္ 
ႏွစ္ျခင္းခံ ခ်င္တယ္ ရလား လုိ႕ေမးေတာ့ ေဖေဖက ဆရာ့ကုိ ေမးၾကည့္တဲ့ ဆရာကလဲ 
ရတာေပါ့လုိ႕ ျပန္ေျဖပါတယ္။ ကၽြန္မ အရမ္းေပ်ာ္သြားပါတယ္။  

ေမေမဆုိရင္ အဲဒီေန႕က အရမ္းေပ်ာ္လြန္းလုိ႕ ေဖေဖႀကိဳက္တဲ့ မုန္႕ဟင္းခါးကို 
ကိုယ္တုိင္ခ်က္ေကၽြးၿပီး ေဖႀကီး ရွင္ တကယ္ႏွစ္ျခင္းခံမွာ ေသခ်ာတယ္ေနာ္ လုိ႕ မယုံတဝက္ 
ယုံတဝက္နဲ႕ ေမးခဲ့ပါတယ္။ ေဖေဖက ေအးပါ ငါ တကယ္ ႏွစ္ျခင္းခံမွာပါ။ ငါ့သမီးနဲ႕ အတူ 
ႏွစ္ျခင္းခံမွာပါ။ လုိ႕ ျပန္ေျဖပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္က ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ကၽြန္မ ၈ တန္းေက်ာင္းသူ 
ဘဝပါ။ သားအဖ ႏွစ္ေယာက္ အတူတူ တစ္ရက္တည္း ႏွစ္ျခင္း ခံခဲ့တာ အခုထိ မေမ့ပါဘူး။ 
ေဖေဖဟာ ကၽြန္မတုိ႕ ေမာင္ႏွမကုိ ဆုံးမတဲ့ အခါတုိင္းမွာ သမီး ဒုကၡေရာက္တုိင္း၊ ဝမ္းနည္း 
စရာေတြနဲ႕ ႀကံဳေတြ႕တုိင္း၊ ဆုံးရံွဳးတဲ့အခါတုိင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္တဲ့ အခါတုိင္း၊ 
ဆုေတာင္းတုိင္း ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းဖုိ႕ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေဖေဖဟာ ကၽြန္မတုိ႕ 
မိသားစုအတြက္ေတာ့ အႏိွဳင္းမဲ့ပါဘဲ။ ကၽြန္မလ ဲ ေဖေဖ ေျပာထားတဲ့အတုိင္း ေဖေဖနဲ႕ 
ေမေမကုိ သတိရရင္ ဆုေတာင္း က်မ္းစာဖတ္ပါဆုိလုိ႕ သတိရစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာရင္ 
ဆုေတာင္း က်မ္းစာဖတ္ရင္း စင္ကာပူမွာ ခန အလုပ္လုပ္ေနစဥ္မွာ လြမ္းတဲ့စိတ္ကုိ 
ေျဖေဖ်ာက္ ေနရပါတယ္။ ေဖေဖ ကၽြန္မကုိ က်မ္းပုိဒ္ေလးတစ္ခုနဲ႕ စာေရး ခြန္အား 
ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မလုိ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ မိဘနဲ႕ ေဝးကြာၿပီး အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ သူေတြကို 
ခြန္အားေပးလုိတာကေတာ့ ေဖေဖ ေပးလုိက္တဲ့ က်မ္းပုိဒ္ေလးပါဘဲ။ ဒါကေတာ့ ဆာလံ 
၁၂၁ ပါဘဲ။ ဒီက်မ္းပုိဒ္ေလးကုိ ေဖေဖ ေပးခဲ့တာမုိ႕ ေဖေဖနဲ႕အတူ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ထာဝရ ခ်ီးမြမ္းေနပါတယ္။  ။  သမီးေလး 

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

သက္ေသခံခ်က္  (အမည္မေဖာ္လိုသူတစ္ဦး) 
လူ႕ေလာကသုိ႕ ေရာက္ရွိလာတဲ့ လူသားတုိင္းမွာ အတိတ္ဆုိတဲ့ ဘဝ ရွိသလုိ 

ကၽြန္မမွာလဲ မလွပ တဲ့ အတိတ္ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ တစ္ခ်ပ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ မလွပတဲ့ ပန္းခ်ီ 
ကားခ်ပ္ေလးကုိ အခုအခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ ျမင္ေယာင္ စဥ္းစားမိရင္း တသြင္သြင္ စီးက်လာတဲ့ 
ေနာင္တ မ်က္ရည္ေတြကို သုတ္ရင္း ဘုရာသခင္ဆီ တုိးဝင္ အသနားခံခဲ့မိပါတယ္။  အရြယ္ 
ေရာက္လာတဲ့ ဘဝမွာ အခ်စ္ဆုိတဲ့ အရာကုိ ကၽြန္မ စူစမ္းၿပီး လက္ေတြ႕ အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္ခဲ့မိပါတယ္။ အသြင္မတူ။ မယုံၾကည္သူ တစ္ဦးနဲ႕ ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ရင္း ကၽြန္မ 
ခ်စ္သူနဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမိခဲ့ပါတယ္။ မိဘေမာင္ဘြားေတြ သိသြားၿပီး ဘာသာ မတူသူနဲ႕ 
မခ်စ္ဖို႕ ဆုံးမ တားျမစ္ေပမဲ့ ငယ္ရြယ္သူမို႕ အခ်စ္ကုိ ကုိးကြယ္ ေရွ႕တန္းတင္မိတဲ့ ကၽြန္မ 
ဟာ လူႀကီး မိဘေတြ ဆုံးမ စကားကုိ  နားမေထာင္ဘဲ ခ်စ္သူ(ကုိ) နဲ႕ တုိးၿပီး ခ်စ္ခဲ့မိ 
ပါတယ္။ ဆုိဆုံးမတဲ့ စကားကုိ နားမေထာင္တဲ့ ကၽြန္မကုိ တားမရတဲ့ မိဘေတြက ကၽြန္မ 
မ်က္ႏွာ မငယ္ရေအာင္ ထိမ္းျမားေဆာင္ႏွင္းျခင္း ဝတ္ကုိ ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မ္းစာ 
ထဲက ၂ေကာ ၆း၁၄-၁၈ မွာ မယုံၾကည္ေသာသူတုိ႕ႏွင့္ တြဲဘက္၍ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ 
ထမ္းပုိးကုိ မထမ္းၾကႏွင့္။ --- - - ။ လုိ႕ ဘုရားသခင္က ေျပာထားတယ္ ဆုိတဲ့ ေဖေဖ့ ဆုံးမ 
စကား ။- - - -  ။ အဲဒီတုံးကေတာ့ ကၽြန္မ နားထဲမွာေတာ့ ခါးသမွ ခါးလြန္းလွေပါ့ရွင္။ 

ဒီလုိနဲ႕ ေနထုိင္လာရင္း ဘုရားမႀကိဳက္ မိဘ ေမာင္ဘြားေတြ သေဘာ မတူတ့ဲ 
ခရီးမုိ႕ ကၽြန္မတုိ႕ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ကေတာက္ကဆေတြ ျဖစ္ခဲ့တာေပါ့ရွင္။ အိမ္ေထာင္ 
သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ျပည့္မွာ သမီးဦးရတနာကုိ ဘုရားသခင္ေပးခဲ့ပါတယ.္။ အစတုံးက သိပ္ခ်စ္ 
ခဲ့ၾကလုိ႕ ဘာျပသနာမွ မျဖစ္ခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဒီယုံၾကည္ကုိးကြယ္မွဳနဲ႕ 
ပါတ္သက္ၿပီး စကားမ်ားခဲ့ၾကရပါတယ္။ ခ်စ္သမီးေးလ ၃ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္မွာ Sunday school 
ကုိပို႕ၿပီး ထိန္းေက်ာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါကုိ ေယာကၡမက သိသြားၿပီး သူ႕ရဲ႕သား ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္မ 
ေယာက္်ားကုိ ဘာေျပာလုိက္သလဲ မသိပါ။ အဲဒီ အခ်ိန္က စၿပီး ကၽြန္မတုိ႕ လင္မယား 
ၾကားမွာ လူမသိ သူမသိ တိတ္တဆိတ္ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ကၽြန္မနဲ႕ 
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ocifhpum;  5 -110

ေယာကၡမ ၾကားမွာ ဗ်ာမ်ားခဲ့ရသူကေတာ့ ခ်စ္သူ(ကုိ)ေပါ့။ ကၽြန္မရဲ႕ တစ္ထြာသာသာ 
အသိဥာဏ္ေလးေၾကာင့္ ကၽြန္မ သမီးေလး မယုံၾကည္သူ ျဖစ္ရေတာ့မယ္။ အဲဒီ အေတြး 
ေတြနဲ႕ ကေယာင္ေျခာက္ျခား ျဖစ္ၿပီး ညတုိင္း အိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္မွ သိခဲ့ 
ရတာက မယုံၾကည္သူ ေယာက်ၤားေတြဟာ မိန္းမ စကားထက္၊ အေမ စကားကုိ ပို 
နားေထာင္ တယ္ဆုိတာရယ္။ ေမြးလာတဲ့ ကေလးမွာ သမီးထက္ သားကုိ ပို ဦးစား ေပး 
တယ္ ဆုိတာ သိခဲ့ရပါတယ္။  

ေနာက္ဆုံးေတာ့ ထာဝရ ဘုရားသခင္ထံ အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး ကၽြန္မ 
ဘယ္လုိ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမလဲ ဆုိတာ လမ္းျပေပးမူပါလုိ႕ ေနာင္တနဲ႕ ဆက္ကပ္ခဲ့ 
ရပါ ေတာ့တယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေယာကၡမရဲ႕ ထုိးႏွက္မွဳေအာက္က ရုန္းထြက္၊ သူရဲေဘာ 
ေၾကာင္ၿပီး မျပတ္သားတဲ့ ခ်စ္သူ(ကုိ)ကုိ ေက်ာခုိင္း။ မယုံၾကည္သူ အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ 
ပစ္ပယ္ၿပီး ခ်စ္သမီးေလးလက္ကုိ ဆြဲကာ ကၽြန္မကုိ အၿမဲခြင့္လႊတ္၍ ထာဝရ ခ်စ္ေသာ 
မိဘေမာင္ဘြား နဲ႕ ယုံၾကည္သူ အသင္းေတာ္ ရင္ခြင္ထ ဲ ျပန္ဝင္ခဲ့ၿပီး စင္ကာပူကုိ ကၽြန္မ 
ထြက္လာ ခဲ့ရပါေတ့ာတယ္။ အခုေတာ့ ကုိယ္စိုက္တဲ့အတုိင္း ကုိယ္ျပန္ရိတ္ဖို႕ ဘုရား 
မႀကိဳက္ မိဘစကားကုိ နားမေထာင္ခဲ့တဲ့အတြက္ လူတကာ အထင္ေသးတဲ့ တစ္ခုလပ္ 
ဘဝကုိ ပိုင္ဆုိင္ရင္း သမီးေလး ေရွ႕ေရးအတြက္ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကုိယ္ ရပ္ရင္း 
အထီးက်န္စြာ ရုန္းကန္ေနရပါေတာ့တယ္။ ဒီစင္ကာပူကုိ ေရာက္ေတာ့ ခ်စ္သမီးေလးကုိ 
သတိရရင္း မ်က္ရည္မ်ားနဲ႕ အေဖာ္ျပဴေနရပါတယ္။ တခ်ိန္က မိဘစကားကို 
နားမေထာင္ခဲ့တဲ့ ကၽြန္မဟာ အခုလုိ ကုိယ္တုိင္ မိခင္ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ မိဘေတြရဲ႕ 
ဘဝကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာနာ တတ္လာခဲ့မိေပမဲ့ အရမ္းကုိ ေနာက္က်သြားခဲ့ပါၿပီ။ သမီးေလးကို 
အလြမ္းေျပေစဖုိ႕ စင္ကာပူက သူေဌးအိမ္မွာ ကၽြန္မ သမီးေလးနဲ႕ ရြယ္တူျဖစ္တဲ့ သူေဌး 
သမီး သုံးေယာက္ကုိ ထိန္းေက်ာင္းရတဲ့ အလုပ္ကုိ ကၽြန္မ လုပ္ေနရပါၿပီ။ စင္ကာပူ 
ေရာက္ေနတဲ့ လူငယ္လူရြယ္ေတြလဲ ခ်စ္သူ ၾကင္သူ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေရြးခ်ယ္ရာမွာ 
ကၽြန္မလုိ မမွားမိေစဖုိ႕ ရင္ထဲက ေနာင္တ တရား ႀကီးစြာ၊ မ်က္ရည္မ်ားစြာနဲ႕ ဒီသက္ေသ 
ခံခ်က္ေလးကုိ ရင္နာနာနဲ႕ ေရးသားလုိက္ပါတယ္။  ။ အမည္မေဖာ္လုိသူတစ္ဦး  

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

သက္ေသခံခ်က္  (MMS) 
သခင့္စကား စာေစာင္မွာ ေရးသား သက္ေသခံခြင့္ 

ရလုိ႕ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမး္ပါတယ္။ သင့္ 
မိဘ ႏွစ္ပါးကုိ သင္ စိတ္နာဖူးပါသလား။ ကၽြန္မ ကေတာ့ 

အႀကိမ္ ေပါင္း မ်ားစြာ စိတ္နာဖူးပါတယ္။ ကၽြန္မ ဘဝမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာာ္ရႊင္ရႊင္ မေနရတဲ့ အခါ။ 
လုိခ်င္တာ မရတဲ့အခါ။ သူမ်ား မိသားစုေတြလို မိစံုဖစုံနဲ႕ မေနရတဲ့အခါက်ရင္ မိဘ ႏွစ္ပါး 
ကုိ စိတ္ အနာႀကီး နာခဲ့ဖူးပါတယ္။  

ကၽြန္မတုိ႕က ဟုိး- ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လူမေရာက္ သူမေရာက္ ေတာင္ေပၚ 
ရြာေလးမွာ ေနပါတယ္။ လမ္းပန္းသြားလာေရး အရမ္းခက္ခဲ၊ ဆက္သြယ္ေရး စံနစ္ လုံးဝ 
မရိွတဲ့ ၿမိဳ႕နဲ႕ ေဝးလံေခါင္သီတဲ့ ေတာရြာေလးေပါ့။ ရြာသားေတြအားလုံး လယ္လုပ္ၿပီး 
အသက္ ေမြးၾကပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႕ မိသားစု အပါအဝင္ အိမ္ေျခ ၂ဝ ေလာက္ဘဲ ရွိပါတယ္။ 
ငယ္စဥ္က ကၽြန္မတုိ႕ ဘဝဟာ ၾကမ္းတမ္းလြန္းလုိ႕ အခုအခ်ိန္မွာ ျပန္ေတြးမိတုိင္း မ်က္ရည္ 
က်ရပါတယ္။ ေမာင္ႏွမ ၆ေယာက္၊ မိဘ ႏွစ္ပါး၊ အဘြား နဲ႕ ကၽြန္မတုိ႕ မိသားစုဟာ 
အရမ္းဘဲ ဆင္းရဲခဲ့ပါတယ္။ အရင္တုံးက ကၽြန္မတုိ႕ ရြာမွာ ေက်ာင္း မရိွပါဘူး။ အခုလဲ 
မူလတန္းလြန္ အထိဘဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒီတုံးက ကၽြန္မတုိ႕ ရြာမွာ ကေလးေတြ 
ရန္ကုန္တက္ၿပီး ေက်ာင္းတက္တာ သိပ္ ေခတ္စားပါတယ္။ မိဘေတြက သိပ္ဆင္းရဲလုိ႕ 
လယ္ခြန္ ယာခြန္ေတာင္ မေပးႏုိင္ဘ ဲေျပာင္းဖူးနဲ႕ ဆန္ ေရာစားေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မတုိ႕ 
ေမာင္ႏွမေတြ ရန္ကုန္ကုိ ေက်ာင္းသြားတက္ခ်င္လုိ႕ မိဘကုိ ပူဆာ ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မ 
တုိ႕က ပညာတတ္ႀကီးျဖစ္ခ်င္လုိ႕ စာသင္ခ်င္လုိ႕ ရန္ကုန္သြားဖုိ႕ မိဘေတြကုိ ပူဆာပါတယ္။ 
ရန္ကုန္သြားးရမဲ့ စရိတ္ကလဲ နည္းမွ မနည္းဘဲကုိး။ မိဘေတြက စာလဲ မေရးတတ္၊ 
မဖတ္တတ္ ပါဘူး။ ဗမာ စကားေတာင္ မေျပာတတ္ပါဘူး ။ ရြာက တုိင္းရင္းသား စကားဘ ဲ
ေျပာတတ္ၾကတာပါ။ အေဖနဲ႕ အေမကေတာ့ ဆုေတာင္းပါ။ ဘုရားသခင္ တတ္ႏိုင္ 
ပါတယ္တဲ့။ မိသားစုေတြ ဝိုင္းဆုေတာင္းၾကပါတယ္။ ဘုရားသခင္ တကယ္ရွိပါတယ္။ ၂ လ 
တိတိျပည့္တဲ့ေန႕မွာ ရန္ကုန္သြားဖုိ႕ အေၾကာင္းဖန္လာပါတယ္။ ရွိတဲ့ ပိုက္ဆံေလးနဲ႕ 
ကၽြန္မတုိ႕ ညီအစ္မ သုံးေယာက္ ရန္ကုန္ကုိ မ်က္စိ သူငယ္ နားသူငယ္ နဲ႕ 
ေရာာက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မက ၆ႏွစ္။ အစ္က ၈ႏွစ္။ အစ္မႀကီး ၁၁ ႏွစ္ေပါ့။ အဲဒီတုံးက 
ရနု္ကုန္မွာ ေက်ာင္းတက္တာ လြယ္လြယ္ေလးလုိ႕ ထင္ခဲ့မိေပမဲ့ တကယ္တန္းက်ေတာ့ 
သူမ်ားအိမ္မွာ ေန။ သူမ်ားေကၽြးတာ စား။ သူမ်ားခုိင္းတာ လုပ္ၿပီး ေက်ာင္းတက္ ရတယ္ဆုိ 
တာ ေနာက္မွ သိခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေတြကို ႀကိဳတင္သိေနတဲ့ မိဘ ႏွစ္ပါးကေတာ့ ရင္ထဲမွာ 
ပူလုိ႕ေပါ့။ ရန္ကုန္သြားမဲ့ေန႕ ကားဂိတ္ကုိ အေမဟာ မ်က္ရည္ လည္ရႊဲနဲ႕  
လုိက္ပို႕ခဲ့ပါတယ္။ အေဖ့ကုိ မျမင္ရပါ။ ေနာက္မွ သိရတာက အေဖဟာ သူ႕ သမီး 

သုံးေယာက္ ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္မတုိ႕အတြက္ မီးဖုိေခ်ာင္မွာ ဒူးေထာက္ ဆုေတာင္း ေပးေနသတဲ့ 
ေလ။ 

ရန္ကုန္ေရာက္တုံးကလဲ ကၽြန္မတုိ႕ ညီအစ္မ သုံးေယာက္ တစ္ေကာက္ 
တစ္ကြဲစီ ေနခဲ့ရပါတယ္။ အစ္မ ႏွစ္ေယာက္က ပညာကုိ ၄ တန္းနဲ႕ ၇တန္းအထိဘဲ သင္ၿပီး 
ဆက္မေနႏုိင္ေတာ့လုိ႕ ရြာျပန္သြားတယ္။ အစ္မဆုိ လက္ထဲမွာ မီးေလာင္ဖုႀကီးနဲ႕ေပါ့။ ဘဝ 
ကုိ စိတ္နာလြန္းလုိ႕ ကၽြန္မတုိ႕ ညီ အစ္မေတြ ဖက္ႀကီး ငိုခဲ့ရတာ ကုိယ္ခႏၶာ ထဲက ေရ 
ဓါတ္ေတြ ကုန္သြားၿပီၤလားလုိ႕ေတာင္ ထင္မိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ မိဘ နဲ႕ ဘဝကုိ စိတ္ 
နာလြန္း အားႀကီးလုိ႕ ဆယ္ႏွစ္ဆယ္မိုးအထိ သူမ်ားအိမ္မွာ ကွၽြန္ခံခဲ့ၿပီး ဆယ္တန္း 
ေအာင္တဲ့ အထိ ပညာသင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဘြဲ႕ရတဲ့အထိ ပညာ ဆက္လက္ 
ဆည္းပူး ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ရြာျပန္ေတာ့လဲ အေဖက ကၽြန္မတုိ႕ ညီအစ္မ 
ေတြကို ေပါက္တူုး ေပါက္ခိုင္း။ ပ်ိဳးႏွဳတ္ခိုင္း ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ေတာထဲထိ ကၽြဲေပ်ာက္ 
လုိက္ရွာတာ တစ္ကုိယ္လုံး ဆူးျခစ္ရာေတြနဲ႕ ပြန္းပဲ့ရွန ခဲ့ရပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚက သူမ်ား 
မိသားစုေတြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႕ ပညာသင္တာကုိ ျမင္ရေတာ့ ေၾသာ္ ငါတုိ႕မ်ား သူမ်ား 
ခိုင္းတာ လုပ္ၿပီး ပညာသင္ရတယ္။ ပညာစုံ ရြာျပန္ေတာ့လဲ ပင္ပင္ပန္းပန္းပန္း လယ္အလုပ္ 
ျပန္လုပ္ရတယ္ဆုိတဲ့ အေတြးနဲ႕ မိဘကုိ စိတ္နာခဲ့ျပန္ပါတယ္။ အေဖဟာ ကၽြန္မတုိ႕ကုိ 
ဘယ္ေတာ့မွ ညင္ညင္သာသာ မဆုံးမပါဘူး။ အၿမဲတမ္း ခက္ခက္ထန္ထန္နဲ႕ ေအာ္ဟစ္ 
ေငါက္ေငၚ တတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတစ္သက္ အေဖ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္တာ တစ္ခါမွ 
မေတြ႕ဖူးခဲ့ပါဘူး။ သူ႕ေျပာစကား နားမေထာင္ရင္ တုတ္က်ိဳးေအာင္ ရိုက္တတ္ပါတယ္။ 
ကၽြန္မတုိ႕ ေမာင္ႏွမေတြဟာ အေဖ့ကုိ ဆုိရင္ ေၾကာက္စရာ သတၱဝါ အျဖစ္ 
ေတြးထင္မိခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ အေဖလဲ အိပ္ယာထဲ လဲေနတာ ၅ႏွစ္ေလာက္ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ 
အရင္ကလုိ မေအာ္ မေငါက္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အလုပ္လဲ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ တစ္ခါ 
တစ္ေလ ကၽြန္မတုိ႕ ရြာျပန္ရင္ အိပ္ယာထဲလ ဲေနတဲ့ အေဖဟာ ကၽြန္မတုိ႕ လက္ကုိကုိင္ၿပီး 
ငိုရွာပါတယ္။ သမီးတုိ႕အတြက္ အေဖ ဘာမွ မေပးႏုိင္ဘူးတဲ့။ အေဖ ဆုံးမတဲ့ စကားက 
ႏွိမ့္ခ်ျခင္းရိွပါ။ ဆယ္ဖို႕ တစ္ဖို႕ အၿမဲ ထားပါတဲ့။ အေဖဆုိရင္ ဆယိဖို႕ တစ္ဖို႕ ထားခဲ့လုိ႕ 
ဒီေလာက္ ဆင္းရဲတြင္း နက္ခဲ့တာေတာင္ တစ္ခါမွ ထမင္း တစ္နပ္မွ မငတ္ခဲ့ဘူးတဲ့။ အေဖ 
က ကၽြန္မတုိ႕ကုိ ပစၥည္းဥစၥာ ေရႊေငြေတြ အေမြ အျဖစ္ မေပးႏုိင္ခဲ့ေပမဲ့ ေလာက ထဲက 
သူစိမ္း သူရံစာေတြၾကားမွာ ရဲရဲဝ့ံဝံ့ တစ္ေယာက္တည္း ေနထုိင္ ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္း လုပ္ကိုင္ 
ေနထိုင္တတ္ဖုိ႕ ခြန္းအား သတိၱေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာနဲ႕မွ လဲလုိ႕ မရတဲ့၊ 
ဟုိးေတာင္ေပၚ ေခါင္ေခါင္က တုိင္းရင္းသား ပညာမတတ္တဲ့ ေဖေဖ့ရဲ႕ 
သားသမီးေတြအတြကိ္ ေမတၱာဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖက ပညာ မသင္ဖူးတဲ့ အတြက္ 
သားသမီးေတြကုိ ညင္ညင္သာသာ မဆုံးမ တတ္ေပမဲ့ ရင္ထဲက သူ႕သားသမီးေတြကုိ 
သိပ္ခ်စ္ခဲ့ ပါတယ္။ အိပ္ယာထဲ တုံးလုံးလဲ ဖ်ားနာ ေနမေကာင္းတာေတာင္မွ ဒူးေထာက္ရင္း 
သားသမီးေတြ အတြက္ ဆုေတာင္းေပးေနလွ်က္ပါ။ ေတာသား သူဆင္းရဲႀကီး ေဖေဖ့ 
ဆႏၵက သူ႕သားသမီးေတြထဲမွာ တစ္ေယာက္ေယာက္က ဘုရား အမွဳေတာ္ေဆာင္ရင္ 
ေကာင္းမွာဘဲလုိ႕ ဆႏၵျဖစ္ခဲ့ဖူးသတဲ့၊ ေဖေဖ့ ဆုေတာင္းျပည့္ခဲ့ပါတယ္။ အစ္မႀကီးက ဘုရား 
အမွဳေတာ္ေဆာင္ရင္း ေဖေဖ့ကုိ ျပန္လည္ ျပဳစုႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မိဘေတြက ကုိယ့္ေလာက္ 
ပညာ သင္ခ်င္မွ သင္ရမယ္။ ကုိယ့္ထက္ ေတာ္ခ်င္မွ ေတ္ာမယ္။ ဒါေပမဲ့ မိဘက မိဘ ပါဘဲ။ 
သားသမီးတုိင္းကုိ တန္းတူခ်စ္တဲ့ မိဘေတြကုိ စိတ္နဲ႕ေတာင္ မျပစ္မွားဘဲ နားလည္ေပးပါ။ 
ဘုရားေကာင္းႀကီးကုိ သင္ခံစားရမွာပါ။ မိဘရဲ႕ေမတၱာက ဘာနဲ႕မွ အစားထုိးလုိ႕ မရပါဘူး။ 
မိဘ ေမတၱာသာလွ်င္ အေႏြးေထြးဆုံးပါ။ ။ MMS (ရွမ္းေျမာက္- လားရိွဳးၿမိဳ႕) 

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

ေသခ်ာေသာ မနက္ျဖန္ ( Blessing Rain) 
ငါ့ကုိ မစျခင္း အေၾကာင္းသည္ ေပၚထြက္ရေသာ ေတာင္ရုိးသုိ႕ ငါေမွ်ာ္ၾကည့္၏။ ဆာလံ ၁၂၁း၁ 

ထာဝရဘုရားကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္ စလုံး ကုိ ေရာက္လာတာ စာအုပ္ 
သက္တမ္း ကုန္ဆုံးခ်ိန္ အထိ ျဖစ္လာပါၿပီ။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ ဒီႏွစ္ေတြကို 
ျဖတ္သန္း လာႏုိင္ခဲ့တာပါ။ ကၽြႏ္ုပ္ လကုန္တုိင္း လစာ ရပါတယ္။ ဒီလုိ လကုန္တုိင္းလဲ 
လက္ထဲမွာ လစာ တစ္ျပားမွ မက်န္ပါဘူး။ အခြန္ေဆာင္ခ်ိန္ နီးလုိ႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက 
ေမးၾကပါတယ္။ ဘယ္လုိမ်ား စီစဥ္ ၿပီးၿပီလဲေပါ့။ ကၽြႏ္ုပ္လ ဲ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ စိတ္အတုိင္း 
ေျဖလုိက္ပါတယ္။ ဒါ ဘုရားရွင္ အလုပ္။ ငါ မသိဘူး။ ပိုက္ဆံလဲ မရိွဘူး။ အခ်ိန္တန္ရင္ သူ 
ျပင္ဆင္ေပးမွာေပါ့ လုိ႕။ ကၽြႏ္ုပ္လဲ လူသားဘဲေလ။ အခ်ိန္ နီးလာေလ။ စိတ္ပူ လာေလေပါ့။ 
ဘုရားရွင္ မ်ားေမ့ေနမလားေပါ့။ ထူးထူးျခားျခား ဆက္ကပ္ ဆုေတာင္းပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္း 
လဲ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ သတိရတုိင္း ဘုရားရွင္ကုိ ဒါဘဲ ေျပာေနမိတယ္။ 
အေၾကြးေတြ ဆပ္ေနရတာလ ဲ ေမာေနၿပီ။ ကုိယ္ေတာ္ အလုိေတာ္ ရွိရင္ အေၾကြးေတြ 
မဆပ္ပါ ရေစနဲ႕ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာဘဲ ဖုန္းက သုံးမရတဲ့ အဆင့္ကုိ ေရာက္ေနၿပီ။ ဖုန္း 
အသစ္လဲ လုိခ်င္တယ္။ ဘုရားကေတာ့ ေပာာထားၿပီးသားဘဲ။ ၁၄-၆-၀၉ မွာ ဘုရားရွင္ 
ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္.။ ၁၇-၆-၀၉ မွာ အခြန္ေဆာင္ခြင့္ရတယ္။ အလုပ္ရွင္ကလဲ ပိုက္ဆံ 
ျပန္ေပးစရာ မလုိေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ လုိအပ္တဲ့ ဖုန္းထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ ဖုန္းေလးပါ။ 
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ဘုရားရွင္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ သနားေတာ္မူခဲ့တယ္။ အ့ံၾသဘြယ္ ေက်းဇူးေတာ္ပါဘဲ။ ဘုရားရွင္ကို 
ကၽြႏ္ုပ္ အၾကြင္းမဲ့ ေက်းဇူးတင္ သက္ေသခံပါတယ္။ ဘုရားရွင္ဟာ အစဥ္ ကတိတည္သူပါ။ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကုိ ေျပာထားၿပီးသား သင္ေတာင္းေသာအရာထက္ ပိုေကာင္းေသာ  အရာကုိ ငါ 
ေပးမယ္တဲ့ ။   

တစ္ခါတစ္ရံ ဒီေလာကနဲ႕ လူေတြၾကား  
အဆင္မေျပတဲ့ ဘဝအေၾကာင္းေတြးရင္း စိတ္ပ်က္တယ္။  
ခနခန ဂ်ီက်။ ဘုရားသခင္က သေဘာမက်။  
ပူပန္မိတဲ့ မနက္ျဖန္အေၾကာင္း အက္ေၾကာင္းလဲ ထပ္၊ ခရီးလဲ ဆက္ေနရဆဲ။ 
အတၱေတြ ေလာဘေတြေၾကာင့္ ငါ့ဆုေတာင္း ဘယ္ျပည့္ပါ့မလဲ။  
သခင္ ကတိထား။ ငါ့ကုိ မွာထားတာက မနက္ျဖန္အဖုိ႕ မစုိးရိမ္ၾကႏွင့္ 
နက္ျဖန္ေန႕သည္ မိမိအဖုိ႕ စိုးရိမ္လိမ့္မည္။  
ယေန႕၌ရွိေသာ မေကာင္းမသင့္ေသာ အရာသည္  

ယေန႕ အဖုိ႕ လုံေလာက္ေပ၏ တဲ့။  မသဲ ၆း၃၄       (Blessing Rain) 
--------------------------------------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္    အယ္ထုဆန္ 
ကုိယ္အမွဳအရာကုိ ထာဝရဘုရား၌ အပ္ႏွံေလာ့။ 

ကုိယ္ေတာ္ကုိ ကုိးစားေလာ့။ သုိ႕ျပဳလွ်င္ စီရင္ေတာ္မူမည္ ။ ဆာ ၃၇း၅ 
ကုိယ့္ဘဝ ေရွ႕ေရးအတြက္ဘဲ ႀကိဳးစားမယ္ဆုိတဲ့ တကုိယ္ေကာင္းဆန္ဆန္ 

အတၱစိတ္နဲ႕ တစ္ေန႕ၿပီးတစ္ေန႕ စႏၵယားက်င့္၊ အဂ္လိပ္စာ ေလ့လာ၊ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ စႏၵယား လုိက္သင္ၿပီး ေနေနတဲ့ ကၽြန္မ ဘဝထဲကုိ ဘုရားသခင္ဆီက 
ႀကီးႀကီးမားမား သြန္သင္မွဳ တစ္ခု ရခဲ့ပါတယ္။  

ဧရာဝတီတုိင္းမွာ နာဂစ္မုန္တုိင္း တုိက္ခိုက္ခံရလုိ႕ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 
အေနမဲ့ စားစနရာမဲ့ ျဖစ္သြားတယ္ဆုိတာ ၾကားသိေပမဲ့၊ ေၾသာ္ ငါ့မွာလဲ ခါးနာေနတာနဲ႕ 
ဆုိေတာ့ ဘာမွ မကူညီႏိုင္ပါဘူး ဆုိၿပီး ေနေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘုရားေက်ာင္းက လူငယ္ေတြ 
လိွဳင္သာယာ။ ဒဂုန္ဘက္က ပ်က္ဆီးသြားတဲ့ အိမ္ေတြကုိ လုပ္အားေပး သြားကူညီၾကတာ 
သိေပမဲ့ ကၽြန္မက ခါးနာတာ အေၾကာာင္းျပၿပီး ဘယ္မွ လုိက္မကူညီျဖစ္ပါဘူး။ ခါး 
ဘယ္ေလာက္နာနာ ပိုက္ဆံ ရခ်င္ေဇာနဲ႕ ကၽြန္မဟာ အလုပ္ကုိေတာ့ အရိွန္မျပတ္ 
သြားပါတယ္။ တစ္ေန႕ေတာ့ ကၽြန္မ ခါး အရမ္းနာလာတဲ့အခါ စႏၵယား ဆက္မတီးႏုိင္ေတာ့ 
ဘဲ ကၽြန္မတုိ႕ အလုပ္မွာ ဧရာဝတီတုိင္း ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ ေဒါင့္ႀကီးရြာက အလုပ္ 
လာလုပ္ေနတဲ့ ေကာင္မေလးကုိ သူတုိ႕ ရြာ ဘယ္လုိ အေျခအေန ရွိသလဲဆုိတာ 
သိခ်င္ေဇာနဲ႕ ေမးလုိက္မိပါတယ္။ သူတုိ႕ရြာ တစ္ရြာလုံးပ်က္ဆီးေနၿပီး ဘယ္သူကမွလဲ 
မေထာက္ပံ့ဘူး။ သူတုိ႕ မိဘေတြ အသက္ရွင္ေသးလား။ ေသသြားၿပီလားဆုိတာ မသိရ 
ေသးဘူးဆုိတာကုိ ေျပာျပေတာ့ ကၽြန္မ သူ႕ကုိ ေတာ္ေတာ္ သနားသြားတယ္။ မင္းတုိ႕ရြာကုိ 
အစ္မ လုိက္လုိ႕ ရလားလုိ႕ ေမးေတာ့ သူက ရတယ္တဲ့။ ဒါနဲ႕ ကၽြန္မလဲ ရံပံုေငြ ရွာ။ လူစု 
ရင္းနဲ႕ ခါးနာတာေတြလဲ ဘယ္ေရာက္သြားမွန္း မသိေတာ့ပါဘူး နာဂစ္ျဖစ္ၿပီး ၂ ပါတ္ 
အၾကာမွာ သူတုိ႕ရြာကုိ ကၽြန္မ ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။  

ဒီရြာကုိ ကၽြန္မတုိ႕အဖြဲ႕ အရင္ဦးဆုံး ေရာက္လာတာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
ရြာရဲ႕ အေျခအေနကုိၾကည့္ၿပီး ကၽြန္မ ေတာ္ေတာ္ ခံစားသြားခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႕ အဖြဲ႕ 
သူတုိ႕ကုိ ဆုေတာင္း ေဆးကု ေပးၿပီး ျခင္ေထာင္ အုိးခြက္ ပန္းကန္ စားစရာအခ်ိဳ႕ 
လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ အခ်ိန္မွ ကုိယ့္ႏိုင္ငံ အေျခအေနကုိ ကၽြန္မ မ်က္ဝါး ထင္ထင္ 
ျမင္ရေတာ့ ရင္ထဲ ဆုိ႕ဆုိ႕နင့္နင့္ ခံစားေၾကြကြဲခဲ့ရပါတယ္။ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးေျပာတဲ့ 
အနတၱအရာ သက္သက္ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ တရားကုိ ေကာင္းေကာင္း သဘာေပါက္ သြားပါ 
တယ္။ အဲဒီရြာမွာ သုံးလ အထိ လုပ္အားေပး ဆက္ကပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ဆက္ကပ္ေနတဲ့ 
ကာလမွာ ကၽြန္မ ရြာနဲ႕ ရန္ကုန္ကုိ ကူးခ်ည္ သန္းခ်ည္လုပ္ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ FUND 
ရွာတာပါ။ ေနာက္ဆုံးအေခါက္ကေတာ့ ရြာမွာ ဆရာ၀န္နဲ႕ ကၽြန္မ သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ 
လႊတ္ထားတယ္၊ တစ္ပါတ္အၾကာမွာ ကၽြန္မ ျပန္လာမယ္လုိ႕ ကတိ ခံထားပါတယ္။ 
ဒီတစ္ခါေတာ့ ဧ၀ံေဂလိ ဆရာနဲ႕ အတူ က်မ္းစာအုပ္ေတြ ေဝမယ္လုိ႕ ကၽြန္မ 
ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္။ ဒါနဲ႕ ဘုရားသခင္ဆီ ဒူးေထာက္ဆုေတာင္းၿပီး လုိအပ္တဲ့အရာ 
အားလုံး ေထာက္ပံ့ပါ။ ကုိယ္ေတာ့္လက္၌ အပ္ႏွံပါတယ္လုိ႕ ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႕ 
တစ္ရက္တိတိ FUND ရွာတာ ဘယ္သူကမွ မေထာက္ပံ့တဲ့ အတြက္ စိတ္ထဲမွာ ဖ်တ္ကနဲ 
အေတြးတစ္ခု ဝင္လာပါတယ္။ ငါ FUND မရွာႏုိင္ခဲ့ရင္ ဆရာဝန္ေတြ ဘယ္လုိ ျပန္လာမလဲ 
ဆုိတဲ့ အေတြးနဲ႕ ကၽြန္မ ေခါင္းေတြ ခ်ာလပတ္ ရမ္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ငါ့ကို 
ေမ့ေနၿပီလားဆုိတဲ့ အေတြးနဲ႕ ကၽြန္မ ရင္ထဲမွာ အပူမီးေတြ ေတာက္ေလာင္ေနခဲ့ပါတယ္။ 
ေသာၾကာေန႕အထိ ကၽြန္မ ဘာတစ္ခုမွ အဆ္မေျပေသးပါ။ က်မ္းစာမွာေတာ့ ဘယ္အမွဳကုိ 
မွ စိုးရိမ္ျခင္းမရိွႏွင့္ ။ အဘယ္သူသည္ စိုးရိမ္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိအသက္တာကုိ တစ္ေတာင္ 
ခန္႕မွ် တုိးပြားေစႏုိင္မည္နည္း လုိ႕ ဆိုထားေပမဲ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္မ ရင္ထဲမွာ 
ၿငိမ္သက္ျခင္းလဲ မရိွ။ ပူပန္လွ်က္ပါဘဲ။ က်မ္းစာထဲက ႏွဳတ္ကပါတ္ေတာ္ဟာ 

က်မ္းစာထဲမွာဘဲ ရွိေနပါတယ္။ ကၽြန္မ ႏွလုံးသားထဲမွာ အသက္ရွင္ မေနပါဘူး။ ကၽြန္မလဲ 
ဘုရားသခင္ကုိ ကုိယ္ေတာ္ ဘယ္လုိလဲ လုိ႕ေမးမိပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘု၇ားရွင္က 
က်မ္းစာထဲမွာ တပည့္ေတာ္ေတြကိ ုသြန္သင္တဲ့ စကားကုိ သတိရမိပါတယ္။ မသဲ ၁ဝး၁-၁ဝ 
ေရႊေငြေၾကးတုိ႕ကုိ လြယ္အိတ္ထဲ၌ မသုိမီွးၾကႏွင့္။ လမ္းခရီးဖုိ႕ အက်ႌႏွစ္ထည္။ လြယ္အိတ္ 
ေျခနင္းကုိ မသုိမွီးၾကႏွင့္။ 

ဒါနဲ႕ ကၽြန္မလဲ ကုိယ္ေတာ္ သမီးကုိ စမ္း တာလား။ ကုိယ္ေတာ္ သမီးကုိ ဒီေန႕ 
ဘာမွ မေပးရင္လဲ။ မနက္ျဖန္ လုိင္းကားနဲ႕ သြားမယ္။ ဆရာဝန္ေတြကုိ ကတိ မပ်က္ခ်င္ဘူး 
ဆုိၿပီး ဘုရားသခင္ကုိ ေျပာမိပါတယ္။ ကၽြန္မ သူငယ္ခ်င္းကလဲ မထုဆန္ နင္သြားမွာ က 
မနက္မွပါ။ ဒီေန႕တစ္ရက္လဲ အခ်ိန္ မကုန္ေသးပါဘူး။ ဘုရားသခင္ ဘာလုပ္မလဲ ဆုိတာကို 
ေစာင့္ၾကည့္ပါလုိ႕ ေျပာပါတယ္။ ေန႕လည္ တစ္နာရီမွာ ကၽြန္မဆီ ဖုန္းဝင္လာပါတယ္။ 
သမီးတုိ႕ အဖြဲ႕ေတြ ေငြဘယ္ေလာက္လုိသလဲ။ ဧရာဝတီတုိင္း ဘုိကေလး တဝွိက္ 
ေဆးလုိက္ကုေပးတယ္ ဆုိေတာ့ စက္ေလွပါဝယ္ေပးမယ္ ဆုိၿပီး အလုွဴရွင္က ေျပာလာပါ 
တယ္။ ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္တဲ့ သင္းအုပ္ဆရာနဲ႕အတူ က်မ္းစာအုပ္ ၈ဝဝ လဲ စေနေန႕ 
မနက္မွာ ကၽြန္မဆီ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားဆီ အပ္ႏွံထားရင္ ကၽြန္တုိ႕မွာ ဘာမွ 
စိုးရိမ္စရာ မရိွပါဘူး။ ဘုရားက အခ်ိန္မွီ စီမံေပးတဲ့ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ 
ေကာင္းျမတ္၍ ဆုေတာင္းရင္ အေျဖေပးတဲ့ ဘုရား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အေတြ႕အႀကံဳအားျဖင့္ 
ဘုရားသခင္က ကၽြန္မကုိ သြန္သင္တယ္။ ၀ိညာဥ္ အသက္တာမွာ ႏို႕စုိ႕အရြယ္ျဖစ္တဲ့ 
ကၽြန္မကုိ ဘုရားက သင္ေခၚရင္ နားထုိင္းတဲ့ ဘုရား မဟုတ္ဘူး။ အခက္အခဲ ျပသနာေတြက 
ဘုရားအတြက္ ခက္ခဲေနသလား။ ဘုရားက လက္ေတာ္ တုိတဲ့ ဘုရား မဟုတ္ဘူး။ ဆုိၿပီး 
သြန္သင္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ အသက္တာ ျမင့္တက္လာေအာင္ သြန္သင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ 
နာမေတာ္ ဘုန္းႀကီးပါေေစေသာဝ္။  ။ အယ္လ္ထုဆန္ (ေခတၱ စင္ကာပူ) 

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

ESKwfuygwfawmf   Samuel Soe Lwin 
ocifhpum; pmapmiftwGuf Tpmrltm; a&;om;&ef 

tcGifhtcgaumif;udk ay;oem; awmfrlaom bk&m;jrwf&Sif. 
aus;Zl; *&k%mawmftm; csD;rGrf;onfhenf;wl az:jy&eftwGuf 
urf;vifh }udKaom rif;atmifoufvGif tm;4if; txl; aus;Zl; 
wifa=umif; az:jy&if; c&pf,mef toufwmwGif t"duyifr 
jzpfaom tajccHtkwfjrpftm; orRmusrf;pmESifhtnD a&;om;&if; 
,Hk=unfol "rRrdwfaqGrsm; tpOfwnfaqmufEdkifap&ef &nfoef 

v#uf Tpmrltm; a&;om; az:jytyfygonf? txl;ojzifh Tpmrlonf pma&;ol. udk,fydkif 
pmrlr[kwfaomfvnf; jrefrmrlESifh tnD av#mfuefoifhjrwfpGm bmomjyefqdkxm;yga=umif; OD;pGm 
pum;ed'gef;ysdK;vdkuf&ygonf?/ 
 oGefoifI ,Hk=unfouf0ifaom w&m; wdk@udk tajccH ,Hk=unfcsuf 
rsm; tjzpf [lIac:+yD;/  xdkt&mtm;vHk;wdk@onfvnf; ajcajcjrpfjrpf t&if;cH 
&Sd&ayrnf? u|Ekfyfwdk@. ,Hk=unfcsufonf bmoma&; acgif;aqmifrsm;. tawG; 
tac:/ &dk;&m"avh/ xHk;wrf;wdk@udk yifrtajccHjcif; r[kwfyJ/ orRmusrf;pmawmfvm 
bk&m;jrwf. E_wfxGufpum;rS omjzpf&ayrnf? ajymif;vJjcif;uif;aom orRm 
w&m;onfom u|Ekfyfwdk@. vrf;!GefpHtjzpf‚/ ouf0if ,Hk=unf tm;xm;&m 
jzpfygonf? 
1? orRmusrf;pm tay:ppfrSefaom,Hk=unfjcif;? 
 u|Ekfyfwdk@onf orRmusrf;pm. pum;vHk;wdkif;wdk@onf bk&mjrwf&Sif 
udk,fawmfwdkif r_wfoGif;awmfrljcif;tm;jzifhjzpfI trSm;t,Gif;r&Sd/ vHk;0O\Hk 
ppfrSefaom orRmw&m;rsm;tjzpf ,Hk=unf=uygonf? 
2? orRmusrf;pmtay:rSm;,Gif;aom,Hk=unfcsufrsm;? 
 u? vpfb&,fwdk@.,Hk=unfjcif;? (Liberalism) 
  orRmusrf;pmonf &mpkESpfaygif;rsm;pGmrS tqifhqifh ul;,l 
vm=u&aom a=umifh a&S;bdk;ab;wdk@. tawG;tac: t,ltq/ '¾m&Dwdk@udk 
tajccHa&;om;xm;aom pmtkyftjzpf,Hk=unf=u+yD;/ xkdpmtkyf}uD;tm; Tonf 
rvGJ ,Hk=unfemcH&efrvdk/ aumif;rGef rSefuefaom udk,fusifhw&m;tydkif;udk vlwdk@ 
a&G;cs,f+yD; vdkufem&efomvdktyfvSonf? 
 c? EsL;atmfodka'gufpfwdk@.,Hk=unfjcif;?(Neo Orthodoxy) 
  rsufarSmufacwfusrf;wwftcsdK@wdk@onfum; orRmusrf;pmrS 
tcsdK@aom tpdwftydkif;wdk@u=um;emoludk‚/ zwf&Gufoludk‚touf0if pum; 
ajymvmcsdefwGif xdktpdwftydkif;onf bk&m;&Sif. E_wfawmfrS xGufvmaom 
pum;awmfjzpfvma=umif; awG;ac:}uHq ,Hk=unf=uavonf/ wpfpHkwOD; tay:Y 
pum;qdkvmaomtcg odk@r[kwf  touf0ifjcif;rSom E_wfuygwfawmf tjzpf 
,Hk=unf=uonf? 
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ocifhpum;  7 -110

 *? tajcrcdkifaom{Aef*svDu,fwdk@. ,Hk=unfjcif;? 
  rsufarSmufacwfwGif {0Ha*vdorm;tcsdK@u orRmusrf;pm. 
r_wfoGif;jcif; [laom,Hk=unfjcif;rS vGJz,fae=uygonf/ olwdk@.,Hk=unfcsufrSm/ 
“orRm usrf;pmY bk&m;pum;yg&Sdonf” [lIqdkjcif;jzpfonf? ,Hk=unf ouf0if&m 
taygif;wdk@wGif ordkif;/ ody`HESifh pyfqdkifaom t&mwdk@wGif bk&m;&Sif. r_wfoGif; 
jcif;onfta&;}uD;aom tcef;u¾wGif ryg0ifouJhodk@‚/ ‚udpPwdk@wGif trSm; 
t,Gif;rsm;yg&SdEdkifayonf? 
3? E_wfawmfxGuforRmusrf;pmtm;ay;awmfrljcif;? 
 u?E_wfuywfawmfr_wfoGif;jcif;? 
  66 tkyfaom E_wfuygwfawmf bk&m;pum;wdk@onf vlom;wdk@xH az:jy 
&eftwGuf bk&m;&Sifonf ae&ma'o/ tv$mtqifhuGJjym;aom vlaygif; ( 40 
)r#aom yk*~dKvfwdk@tm; toHk;jyKum a&;rSwfapcJhygonf? bk&m;&Sifonf oef@&Sif; 
aom 0dnmOfawmf OypÆ,fq&mtm;jzifh vlwdk@tm;vrf;jyapI trSm; t,Gif; 
uif;&Sif;apum rSwfwrf;wifapcJhygonf? ta=umif;rlum; tem*wWdpum;onf 
vl@tvdktav#muftm;jzifh jzpfbl;onf r[kwf/ bk&m;ocif. oef@&Sif;aom 
0dnmOfawmf. wdkkufwGef;awmfrljcif;udkcH&I a[majym=u. ( 2 ay/ 1;21 )[lI 
rdef@awmf rlxm;ygonf? 2 wd/ 3;16 wGif “xdkusrf;pm&Sdorswdk@onf bk&m;ocif 
r_wfoGif;awmf rlaomtm;jzifhjzpfI ”[lI/ qmvH 19;7 wGif “xm0&bk&m;. 
pum;awmfonf pHkvifonfjzpfI ” [lI‚ az:jyxm;ygonf? xdk ,Hk=unf 
jcif;onf vHk;oO\Hk {uefpifppf bk&m;&Sif. E_wfawmfxGuf orRmusrf;pm[lI 
,Hk=unfcH,lcsufyifjzpfonf? xdk@a=umifh xdkppfrSefaom ,Hk=unfjcif;. qdkvdk&if;rSm 
orRmusrf;pmrS pum;vHk;wdkif;onf trSm;t,Gif;r&Sd bk&m;&Sifudk,fawmfwdkif 
r_wfoGif;xm;aom E_wfawmfxGuf tjzpf,Hk=unfvufcHjcif;yifjzpfonf? 
 c? apmifhxdef;awmfrljcif; ? 
  orRmusrf;pmawmfjrwfonf ESpfaygif;axmifcsDcJhaom tcsdefrS 
a&;rSwfcJhonf? xdk@twl t}udrfaygif;rsm;pGm ul;,ljcif; bmompum; aygif; 
rsm;pGmodk@ bmomjyefqdkjcif;rsm; jyKcJhonf? xdkta=umif;a=umifhyif tcsdK@aom 
yk*~dKvfrsm;u orRmusrf;pmonf ESpfaygif;rsm;pGmu ul;,l&mwGif vdkwdk;/ rvdkE_wf/ 
csefvSyfcJhjcif;rsm; paomtrSm;rsm; jzpfEdkifajc&Sdaoma=umifh vHk;0wdusaom 
E_wfawmfxGuf pum;awmfusrf;pm tjzpftm;udk; ,Hk=unfI r&Edkifawmh [lI 
ajymqdk=uavonf? odk@aomf E_wfuygwf orRmusrf;pmawmfjrwfu bk&m;&Sif 
onf ol.{u0gpm wpfcGef;wnf;aom pum;awmfudk tcsdefumvESifhtr# 
apmifhxdef; awmfrla=umif;az:jyygonf?  qmvH 119;89 wGif “ tdkxm0& bk&m;/ 
E_wfuygwfawmfonf aumif;uifbHkY tpOft+rJwnfyg. ” [lI‚ c&pfawmf 
bk&m;udk,fYu “ aumif;uifESifhajr}uD; rysufpD;rSDwdkifatmif / ynwWdusrf;Y 
ti,fqHk;aom pmvHk;AdEWK wvHk;r# jynfhpHkjcif;odk@ ra&mufrSD rysufpD;& ”[lI  
r\J 5;18 wGif rdef@awmfrlcJhygonf? *vmwd 3;16 wGif trsdK;tEG,fESifh qdkifaom 
orRmpum; uwdawmfjrwfwGifvnf; &Sifaygvku trsdK;tEG,fudk qdk&mwGif 
tenf; udef;om qdkcJha=umif; wdwdususaz:jycJhygonf? xdkt&mwdk@tm;jzifh 
bk&m;&Sif. orRmusrf;pmudk vHk;vHk; ,Hk=unfouf0ifcJha=umif; az:jyonfhenf;wl 
orRmusrf;pmtm; ul;,l=u&mwGif vHk;0c|wfacsmf wdrf;vGJjcif; rjzpfcJhygav? 
 orRmusrf;pm rdwWLrsm;pGm&Sdonfhtav#muf ,Hk=unfudk;pm;xdkufaom 
orRmusrf;pmjrwf tm;jzifhtm;enf; tm;omcsufrsm;udk csdefxdk;,SOf=unfhjcif; 
tm;jzifh E_wfuygwfawmfudk ,Hk=unfouf0ifolwdkif; owd0D&d,&SdpGmjzifh ul;,l 
bmomjyefqdkjcif; tr_udkjyKEdkif=uygonf? xdkpepfaumif;tm;jzifh bk&m;&Sifu ol. 
E_wfawmfxGuf orRmpum;awmfjrwftm; apmifhxdef;um u|Ekfyfwdk@tzdk@ od&SdapI 
,Hk=unfouf0ifap&ef jyKawmfrlygonf? odk@aomfacwf tqufquf orRmusrf;pm 
jrwfudk r,Hkvdkolwdk@ &SdcJhygonf? rl&if;orRmusrf;pmjrwf r&SdwJhtwGuf ‚ 
ordkif;a=umif; ouf0if&ef rjzpfEdkfif[k qdk=uovdk/ orRmusrf;pmonf Oyrm 
qefqefESifh vufawG@usus vufrcHEdkifyg? orRmusrf;pmrS a&;om;olwdk@. 
&nf&G,f csufudk +cHKiHkum pm/ pum;xuf qdkvdk&m udkom em;vnf wwf&ef 
vdka=umif; qdk=uayrnf? odk@wdkifatmifvnf; txufyg t}uH^m%fjyKcsufwdk@onf 
vlxktm; orRmw&m;rS aoGz,fap&ef vkyfaqmif jcif;r# omjzpfavonf? 
‚wdk@udk,fwdkifuyif orRmusrf;pmtm; bk&m;&Sif r_wfoGif; xm;aom E_wfuygwf 
awmfpum;[lI vufrcHvdk=u? 
  *? tvif;w&m;udkay;jcif;?  

  orRmusrf;pmonf bk&m;&Sifr_wfoGif;xm;aom 0dnmOfa&; 
pmtkyf jzpfaoma=umifh bk&m;&Sif. 0dnmOfawmf ulrjcif;tm;jzifhom em;vnf 
Edkifayonf? “bk&m;ocifonf rdrd0dnmOfawmftm;jzifh igwdk@tm;az:jyawmfrl./ 
0dnmOfawmfonf bk&m;ocif. eufeJaomt&mwdkifatmif cyfodrf;aom 
t&mwdk@udk ppfawmfrl. æ Zmwdyuwdvlonf bk&m;ocif. 0dnmOfawmf 
t&mudk rcHr,l/ xdkt&mwdk@onf rdkufrJaom t&mjzpfonf[kxifwwf./ 
xdkt&m wdk@udk 0dnmOfawmftm;jzifhom ydkif;jcm; em;vnfEdkifaoma=umifh/ Zmwd 
yuwdvlonf em;rvnfEdkif ”[lI 1 aum 2;10/14 wGifyg&Sdonfh twdkif; 
0dnmOfawmf bk&m;wnf;[laom OypÆm,fq&m. ulrawmfrljcif;onf tvif; 
w&m; &&Sd&efjzpfygonf? E_wfuygwfawmfjrwftm; zwf&_&mwGif &Sifbk&if 
'g0d'fuJhodk@ qkawmif;&efvdktyfvSayonf? “w&m;awmfY tHhbG,foam 
t&mwdk@udk jrifEdkifygrnfhta=umif;/ tu|Ekfyf. rsufpdwdk@udk zGifhawmfrlyg ” ( qmvH 
119;18)?  // Samuel Soe Lwin 

--------------------------------- 
ပ်င္ရိျခင္း၏ရလဒ္   မာရာနသာနီနီခိုင္ 
ပ်င္းရိေသာသူသည္ မုဆုိးလုပ္ေသာ္လည္း ဘမ္းရေသာ 

အေကာင္ကုိ ကင္၍ မစားရ။လုံ႕လ ဝီရိယျပဳေသာ သူ၏ ဥစၥာမူကား 
အဘုိးထုိက္ေပ၏။ သုတံၱ ၁၂း၂၇ 

ကၽြန္မ ဒီက်မ္းပုိဒ္ကုိ ဆင္ျခင္ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ပ်င္းရိသူက သူဖမ္း 
ထားတဲ့ အေကာင္ကုိ မစားရတာလဲ။ သားေကာင္ရၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္မွာ သူ႕ သား 
ေကာင္ကုိ သူမ်ား ခိုးယူသြားတာလား။ အျပင္မွာ အၾကာႀကီးထားလုိ႕ ပုပ္သြားတာလား။ 
သားေကာင္ကို တကယ္ သြားမဖမ္းဘဲ အိပ္ယာေပၚမွာ စိတ္ကူးယဥ္ေနတာလား။ အဲဒီ 
အခ်ိန္မွာ ခ်က္ျခင္း ကၽြန္မ သတိရလုိက္တာ တစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေက်းဇူးရွင္ 
ဖခင္ ေျပာျပတဲ့ ငပ်င္းရဲ႕ ဇာတ္လမ္းတြဲထဲကေပါ့။ ငပ်င္းဟာ အလုပ္ မလုပ္ဘဲ၊ ဥာဏ္နီ 
ဥာဏ္နက္ နည္းမ်ိဳးစုံ သုံးေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံး ရွင္ဘုရင္က ရြာႏွင္ဒဏ္ ေပး၍ သားအမိ 
ႏွစ္ေယာက္ ေတာထဲမွာ ေနရတဲ့ အခ်ိန္၊ ဟင္းခ်က္စရာ ဘာမွရွိလုိ႕ အေမလုပ္သူက 
ငပ်င္းကုိ ေတာထဲမွာ စားစရာ အေကာင္ တစ္ေကာင္ေကာင္ ဖမ္းခဲ့ဖို႕ ေျပာေတာ့ ငပ်င္းလဲ 
ပ်င္းပ်င္းနဲ႕ ထြက္လာခဲ့ၿပီး အိမ္နဲ႕ အလွမ္းေဝးတဲ့ ေနရာေရာက္ေတာ့ ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္ 
ေတြကို ခူးၿပီး ငွက္ကုိ ေထာင္ေခ်ာက္နဲ႕ ေထာင္တာေပါ့။ ကံေကာင္း ေထာက္မလုိ႕ ငပ်င္း 
တစ္ေယာက္ ငွက္ကုိ အရွင္ ဖမ္းမိသြားတာေပါ့။ ငပ်င္း က ဘာလုပ္သလဲ ဆုိေတာ့ 
ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္ကုိ ငွက္အရွင္ရဲ႕ ေျခေထာက္မွာ ႀကိဳးနဲ႕ခ်ည္၊ ငွက္ကုိ ဒီလုိ ေျပာပါတယ္။    
̏ ငွက္ကေလးေရ ဒီေနရာနဲ႕ ေတာ္ေတာ္ ေဝးတဲ့ ေနရာမွာ အိမ္တစ္လုံးရိွတယ္။ အိမ္ထဲမွာ 
ငါ့အေမ ရွိတယ္။ အဲဒါ မင္းက ငါ့ကုိ ငပ်င္းက ဖမ္းမိၿပီး လႊတ္လုိက္တာပါ။ ငါ့ကုိ သတ္ၿပီး 
ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္နဲ႕ ခ်က္ပါ။ ငပ်င္းက မွာလုိက္ပါတယ္ ̋ လုိ႕ေျပာၿပီး ငွက္ကုိ 
လႊတ္လုိက္သတဲ့။ ဖမ္းရာက အလႊတ္ခံ ထိတဲ့ ငွက္ကေလး ဘယ္ကုိသြားသလဲ ဆုိတာ 
စာဖတ္သူ ကုိယ္တုိင္ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါေတာ့။  

ေစာေစာက ဒီပံုေလးအားျဖင့္ ပ်င္းရိတဲ့ သူဟာ ကုိယ့္လက္ထဲ မိထားတဲ့ 
သားေကာင္ ကုိေတာင္ လက္လြတ္ဆုံးရွဳံးခံရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူတပါး ဥစၥာပစၥည္းကုိ 
မတရား ေစ်းႏိွမ္၍ လုိခ်င္ေသာ ရြဲကုန္သည္ဟာ သူမ်ားထက္ ဦးစြာ ေရႊခြက္ကုိ ရခဲ့ေပမဲ့ 
မတရား ေစ်းႏိွမ္လုိတာေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံး ေရႊ ဖလားနဲ႕ ေဝးခဲ့ရပါတယ္။  

ေတာထဲမွာ ေနၿပီး ဖခင္ရဲ႕ သုိးေတြကုိ လုံ႕လ ဝီရိယရိွစြာနဲ႕ တျခား 
တိရိစာၧန္ေတြရဲ႕ ရန္က ကာကြယ္ေပးတဲ့ ဒါဝိဒ္ဟာ မပ်င္းမရိ ခဲ့လုိ႕ 
ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္ ရာထူးကုိ ရသြားခဲ့ပါတယ္။ ။ 

----------------------------------------------------------------------- 
ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း (မင္းေအာင္သက္လြင္) 
uav;awG =unfhwJh umwGef;um; av;xJrSm 

a=umifeJ@ ºuGuf um;udk uav; awmfawmf rsm;rsm; }udKufwm 
u|efawmf owdxm; rdvdkufvdk@ olwdk@eJ@ a&m+yD; 0if 
=unfhrdawmh u|efawmfvJ }udKufoGm;rd ygw,f// tJ' D umwGef; 
um;av;xJrSm a=umifeJ@ ºuGuf u tjyeftvSef wpfaumifudk 
wpfaumif taESmuf t,SufawG ay;&if; a=umufae 
=uygw,f// &efjzpf ae=uygw,f// pDpOf xkwfvkyfol 'g&dkufwmu 
tjyif obm0rSm jzpfysufwwfwJh a=umifeJ@ ºuGuf/ a=umifeJ@ 

acG;wdk@ &J@ tjyeftvSef a=umuf=uyHkudk Zmwfvrf;qif &dkuful; 
xm;wm awmfawmfav; atmifjrifw,fvdk@ qdk&ygr,f//  ºuGuf/ 
a=umifeJ@ acG;wdk@&J@ Tom & Jerry umwGef; um;[m 
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ocifhpum;  8 -110

awmfawmfav; atmifjrif w,fvdk@ qdk&ygw,f// jrefrm pum;yHk awGxJ rSmawmh 
usm;a=umufvdk@ &Sif}uD;udk;/ &Sif}uD; usm;xufqdk; qdkwJh a=umuf&GH@jcif;eJ@ ygwf 
oufwJh pum;u a&yef; pm;ygw,f//   

u|efawmfwdk@ vuf&Sd tjyif avmu rSmvJ vlawGu wpfa,muf eJ@ 
wpfa,muf a=umufae=u&ygw,f// vl tcsif;csif; a=umuf& ygw,f// 
txl;ojzifhawmh tm;enf;wJholu tm;om/ tm;}uD;wJh oludk a=umuf=uwm 
awG@&ygw,f// tkyfcsKyfoleJ@ wkdif;ol jynfom;/ rdbeJ@ om;orD;/ q&meJ@ wynfh/ 
olaX;eJ@ tvkyform; awG[m tjyeftvSef a=umufae =u&ygw,f//  
 vltcsif;csif; a=umuf&Hkwif r+yD;ao;ygbl; vlu udk,fhxuf tm;omwJh 
a&m*gb,/ obm0 ab;tEW&m,f awGudk a=umuf=u &jyefygw,f// 
rD;awmifaygufwm/ avjyif;rkefwdkif; wdkufcwf wm/ awmrD;/ +rdK@rD; avmifwm/ 
wdk@tjyif a&m*gawGxJrSmvJ vlawG[m 0rf;a&m*g/ yvdyfa&m*g/ wkwfauG; a&m*g/ 
attdkif 'Dtufpfa&m*g/ uifqma&m*g tp&SdwJh a&m*g aygif;pHkudkvJ 
acwftqufqufu a=umufcJh &jyefygw,f//  
 jrefrmjynfrSm em*pfrkefwdkif; wdkufcH &+yD;wJhaemufrSm u|efawmf [m 
pifumylu jrefrm c&pf,mefaq;ukwJh tzGJ@eJ@ em*pf rkefwdkif; cH&wJh &GmawGqD 
aq;ukoay;zdk@ vdkufyg oGm;cJhygw,f// bdkuav; tydkif/ atmif csrf;om &Gmudk 
a&mufwJhtcgrSmawmh rkefwdkif; a=umifh ysufoGm;wJh tdrftpm; ,m,D 
wJtdrfav;awG xdk;xm;&if; rdk;,dkrSm pdk;vdk@ zcifjzpfoleJ@ om;i,f wpfa,mufu 
olwdk@ wJtdrfav;ay: wuf+yD; acgifrdk; zmaewm udk jrif vdkuf&awmh u|efawmfh 
vufxJu uifr&meJ@ "gwfyHk vSrf;&dkufvdkufygw,f// u|ef awmfh uifr&mu 
xGufvmwJh rD;a&mifu v#yf ppfjyufovdk jzpfoGm;wmrdk@ om;tz ESpf a,muf 
wJacgifrdk;ay:uae tl,m;zm;,m; ckefqif; vm=uygw,f// aemufrS u|efawmfh 
uifr&m rD;rSef; odvdk@ pdwfoufom&m &oGm;+yD; jyefajymjyyHku “u|efawmfwdk@ u 
rkefwdkif;'%fudk aumif; aumif; cHcJh&awmh tckqdk&if rdk;ndKvmrSm/ v#yfppf 
jyufvmwmudk awmfawmfa=umuf ae&ygw,f// uifr&m &dkufwm udkawmif 
v#yfppfjyufw,f xif+yD; a=umufae&ygw,fvdk@ wkefwkef&D&D ajymjyygw,f//  
 2009 ckESpfrSm H1N1 wkyfauG;a&m*g jzpfvdk@ EdkifiH awmfawmf 
rsm;rsm;rSm ESmap;acsmif;qdk; tzsm;wuf&if wkyfauG;a&m*g&Sdol vkd@ txifcH 
&wwfygw,f// u|efawmfu jrefrmjynf ce jyefaecsdefrdk@ pifumyludk 
jyef0ifvmwJhtcg avqdyfrSm ESmap;acsmif;qdk; tzsm;}uD; olawGudk jynf0ifcGifh 
ray;bl;vdk@ owif;xGufaewmrdk@ udk,fhudk,fudk &dk;&dk; omrmef ESmawmif 
rap;&Javmufatmif ta=umufydkcJh&ygw,f// awmf=um ESmeJeJ ap;vdk@ acsmif;av; 
qdk;rd&if pifumyl vl0ifr_ }uD;=uyfa&; tzGJ@u  H1N1 xif+yD; olwdk@ EdkifiHxJ 
0ifcGifhray;&if tvkyfjyKwfrSm pdk;a=umuf&vdk@ yg//  

tckvdk acwfrD wdk;wufwJhtcsdefrSmawmh a=umuf&rJh t&m 
topfawGvJ xyfwvJvJ ay:aejyefygw,f// Oyrm tvkyfjyKwfrSm/ pmar;yGJ usrSm/ 
pD;yGm;ysufrSm awGudkvJ a=umufae& jyefygw,f// 
 2009 ckESpf tprSm urBmhpD;yGm;ysuf uyfqdkufwmrdk@ tar&duefEdkifiHu 
pD;yGm;ysufwJ@ '%fu umuG,fay;EdkifrJhol orRw topf tdkbm;rm;udk 
wifajr ‡mufvdkuf=uygw,f// EdkifiHpD;yGm;ysufrSm pdk;a=umufvdk@ u,fwif ajz&Sif; 
ay;EdkifrJh ol orRwopfudk wif+yD; csdefrSm orRw topfudk vkyf}uH owfjzwfrJh ol 
ay:vmw,fqdkwJh owif; =um;wJhtwGuf orRwvJ a=umufvef@cJhwma=umifh 
udk,f&Hawmf wyfawG/ tapmifhtusyfawG wdk;+yD; csxm;&ygw,f// atmf - ' DrSm vJ 
acG;eJ@ a=umif/ a=umifeJ@ ºuGufvdk oleJ@ udk,f tjyeftvSef a=umufae&ygw,f//  
 c&D;oGm;jyef&ifvJ av,mOfysufusrSm/ um;arSmufrSm oabmF epfrSm/ 
vlqdk;olcdk; "g;jyawGeJ@ awG@rSmudkvJ a=umuf&jyefygw,f// tdrfrSm ae&ifawmif 
udk,fhtdrfudk olrsm; "g;jy vmwdkufrSm/ olcdk; 0ifcdk;rSm a=umufae&jyefygw,f//  
 vlr_a&; e,fy,fxJrSm qkd&ifvJ rdom;pk cGJ&rSm/ vifr,m; 
uGm&Sif;jywfpJrSm/ om;orD; tdrfay:u qif;ajy;rSm/ tarGudpPeJ@ armifESrcsif; 
oabmxm; uGJvGJrSmudkvJ a=umuf&jyefygw,f// 
 bmoma&; e,fy,frSm =unfhjyef&ifvJ bmoma&; rSm;,Gif;wJh rdp>m0g' 
awG 0ifvmrSm/ omoem rus,fjyef@rSm a=umufae&jyefygw,f// 

a=umuf&G@Hjcif; ta=umif;udk avhvmr,fqdk&if vl@tv$m t oD;oD;u 
vlom;aygif;pHk[m ta=umif;t&m trsdK;rsdk;twGuf a=umufae =uygw,f// pm;vJ 
a=umufpdwf/ oGm;vJ a=umufpdwf/ n tdyf&ifvJ a=umufpdwfeJ@ aeae&ygw,f// 

tdrfrufxJrSmawmif a=umufae&ygw,f// ol&J um;awG =unfh+yD; tdyfwwfwJh 
uav;awGawmif n tdrfrufxJrSm ol&J ta=umif; jyefjrifa,mif tdrfruf 
jyefruf+yD; ua,mifuwrf;eJ@ a=umuf=uw,fqdkwm awG@&ygw,f//  

ra=umufwwfwJhol &Sdvm;vdk@ tar;cH&&if b,fvdkjyefajzrvJ// 
u|efawmfuawmh ra=umufwwfwJhol r&Sdbl;vdk@ ajzrSmyg// avmurSm 
a=umuf&rSm ESpfrsdK;&Sdygw,f//  

1) raumif;wmudk vkyfzdk@ a=umuf&GH@jcif;//  
2) aumif;wmudk vkyfzdk@a=umuf&GH@jcif; wdk@ jzpfygw,f// 
raumif;wmudk vkyfzdk@ a=umufwwfwJh olESpfa,muf ta=umif; a0iS 

csifygw,f// yxroluawmh 'Ha,v jzpfygw,f// 'Ha,v [m ao&nfao&uf 
,pfrl;wJh tpmeJ@ bk&m;ocifeJ@ qef@usifbuf jzpfwJh t&mawGudk vkyfzdk@ 
a=umuf&GH@wJhol jzpfygw,f// ' Ha,v 1;8 

' kwd, oluawmh a,moyf jzpfygw,f// a,moyfuvJ 
ol@r,m;udk jypfrSm;jcif;[m bk&m;ocifudk jypfrSm;wmeJ@ twlwlbJ qdkwJh 
cH,lcsuftwdkif; raumif;wmudk rvkyfbJ a=umufwwfw,f qdkwm awG@&ygw,f// 
urBmOD; 39;9// aumif;wmudk vkyfzdk@ a=umufwJhol ta=umif; ajymjycsifyg w,f// 
tJ' Doluawmh xm0&bk&m; txHawmfu ajy;oGm;wJh a,mejzpfygw,f// 
a,me0wWK 1;3// 

aemufwpfwGJuawmh "rRopfusrf;xJu tmeedeJ@ &Szda& ZeD;armifESHbJ 
jzpfygw,f// bk&m;udkay;&rJh tvSLaiGawGudk rvSLbJ vdrfnmwJholawGjzpfygw,f/ 
wrefawmf 5;1// bk&m;ocif&J@ uwdawmfxJrSm 2wd 1;7 bk&m;ocifonf 
a=umufwwfaom pdwfoabmudk ray;bl;vdk@ qdkxm;ygw,f// ra=umufwwf 
wJhol aemufwpfa,mufuawmh &Sifaygvk jzpfygw,f// ol[m tvkyfoHk;rsdK; 
vkyfygw,f// w&m;a[mq&m/ wrefawmf/ wyg;trsdK;om;awG&J@ q&m jzpfygw,f// 
&Sifaygvku aumif;wmudk vkyfzdk@ &Sufjcif; a=umufjcif; r&Sdbl;vdk@ &J0hHpGm 
qdkcJhygw,f// 2wd 1;12// wpfcgwpf&HrSm aumif;wmudk vkyfzdk@ a=umufae+yD; 
raumif;wmudk vkyfzdk@ ra=umufwwfwJh u|efawmfhudk,fudk u|efawmf jyefa=umuf 
aerdygw,f// r\J 28;10 / a,&_uvJ a=umuf&GH@jcif; r&Sd=uESifh/ oGm;=uavmh// 
ighnDwdk@onf *gvdvJjynfodk@ oGm;apjcif;iSm Towif;pum;udk =um;ajym=uavmh// 
r\J 10;28 / udk,fcEMmudkom owfI pdwf0dnmOfudk rowfEdkifaom olwdk@udk 
ra=umuf=uESifh//  udk,fcE<mESifh pdwf 0dnmOfudk i&J Y zsufqD;Edkifaom oludk omI 
a=umuf=uavmh//  //   rif;atmifoufvGif 

---------------------------------------- 
ႀကိဳဆုိေနပါေသာ္လည္း   ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္ 
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တင္ေပးလုိက္ေသာပုံ ျဖစ္ပါသည္။ 
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