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အေပၚယံအခ်စ္  ေကဟုိး(အင္းဝုိင္း) Dolue 

ခ်စ္တယ္ဆုိတဲ့ စကားေလးတစ္ခြန္းနဲ႕ ပါးေလးတစ္ဘက္ကုိ နမ္းတယ္။ 
လိမ္ညာလွည့္ျဖား ႏႈတ္ဖ်ားက ခ်စ္ခဲ့ ျဖဴစင္ေနတဲ့ ႏွလုံးေလးနဲ႕  
အျပစ္လုိ႕ ဆုိစရာ လုံးဝ မရိွခဲ့။ အေပၚယံအခ်စ္နဲ႕ လွည့္စားလုိ႕ ခ်စ္ခဲ့။ 
ခရစ္ေတာ္ရွင္ကုိ သူတပါးလက္ထဲ ယုဒရွကာရုတ္ဟာ ေရာင္းစားခဲ့တယ္။ 
ေငြအႆျပာ သုံးဆယ္တန္ ဒီအနမ္းနဲ႕ ပါးေလးတစ္ဘက္ကုိ  
နမ္းျပၿပီးေတာ့ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းတုိ႕ရဲ႕ လက္ထဲ ယုဒရွကာရုတ္ ခရစ္ေတာ္ကုိ အပ္ႏွံခဲ့။ 
ခိုင္ၿမဲေသာ အခ်စ္ သူေျပာေတာ့ အရမ္းခ်စ္တယ္တဲ့။ 
ဒါေပမဲ့ သူ႕အခ်စ္က မၿမဲခဲ့ စင္ကာပူမွာ ေငြလည္ျခဴယူတတ္တဲ့သူမဟုတ္  
အခ်စ္စစ္နဲ႕ ခ်စ္မိသူကုိ နားလည္ပါ။ 
သူ႕လုိလူကုိ ေရွာင္ၾကပါ။ ဖုန္းဆက္ၿပီးေတာ့ ခ်စ္ခြင့္ေတာင္း  
ေလးငါးရက္ေန ေတြ႕ခြင့္ေတာင္း၊ ေတြ႕ခြင့္ မရေတာ့ လမ္းခြဲေပါ့။ 
ေတြ႕မိလုိ႕ကေတာ့ ဘဝပ်က္ မေပါ့။ က်န္ေနသူ ေၾကကြဲေပမဲ့  
ဘယ္ေတာ့မွ ဝမ္းမနည္းခဲ့ တည္ၿမဲမႈ မရိွတဲ့ အခ်စ္  
ခံစားဖုိ႕ ႏွလုံးသား မရိွ၊ ခံစားဖုိ႕ရာ ႏွလံုးသားမွာ ခိုင္ၿမဲေသာ သခင့္ရဲ႕ အခ်စ္ပါ။ 
---------------------------------------------------------------------- 

ဘဝသစ္ မေလး(တပ္ႀကီးကုန္းအသင္းေတာ္၊ ေမွာ္ဘီ) 

ဧဝရဲ႕ ဘုရားစကား နားမေထာင္ျခင္းကုိလ ဲအျပစ္ မတင္လုိပါ။ 
ဒါဝိဒ္ရဲ႕ အတၱႀကီးတဲ့ စိတ္ကုိလ ဲအျပစ္ မတင္လုိပါ။ 
ရွံဆုန္ႀကီးရဲ႕ ဥာဏ္ပညာမဲ့မႈကုိလ ဲအျပစ္ မတင္လုိပါ။ 
ေပတရုႀကီးရဲ႕ ကုိယ္ေတာ္ေပၚထားတဲ့ သံသယကုိလ ဲအျပစ္ မတင္လုိပါ။ 
(စကား နားမေထာင္ျခင္း၊ အတၱ ႀကီးျခင္း၊ ဥာဏ္ပညာမဲ့ျခင္း၊ သံသယရိွျခင္း) 
ငါ့မွာမွ ဒီ ရိွျခင္းမ်ားစြာနဲ႕ တည္ေဆာက္ လမ္းမွားေတြေလွ်ာက္ 
လမ္းေပ်ာက္ခဲ့တဲ့ ငါ့ကုိ ကုိယ္ေတာ္ရွင္က မပစ္ပယ္လုိ   
လက္ကမ္းလုိ႕သာ ဆြဲေခၚေတာ့ ကုိယ္ေတာ့္ရင္ခြင္ေပါ့။ 
ေနာင္တေတြႏွင့္ အသက္တာ က္ုိယ္ေတာ္ရွင္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းကာ 
သမၼာတရားက ပဲ့ကုိင္ေတာ့ ငါ့အနာဂါတ္ကေလး လွပေပါ့။ 
   မေလး(တပ္ႀကီးကုန္း) (ဝန္ခံခ်က္ ။ စင္ကာပူေရာက္ ၄ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ - -)  

------------------------------------------------------------------ 
r*Fvm&Sdol   Samuel Soe Lwin 

tcsdefawGa&G@av#m / umv 'Da&awmrSm 
eifeJ@ig Asmyg' ryGm;zdk@   orRmw&m;udkqifjcif 
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toufwmrSSm aumif;}uD;jzmvdk@  
eifeJ@ ig[m avmutwGuf r*Fvmyg/ 
--------------------------------- 

ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၏လွ်ဴိ  ့ဝွက္ခ်က္   ss.john ( NP ) 
တစ္ေန႕မွာ သင္းအုပ္ဆရာတစ္ေယာက္ဟာ ဘုရားသခင္နဲ႕ စကားစျမည္ 

ေျပာေနရင္းနဲ႕ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးလုိက္တယ္။  “သခင္” “ ေကာင္းကင္နဲ႕ငရ ဲဟာ ဘယ္လို 
ကြာျခားသလဲဆုိတာ သိခ်င္ပါတယ္"။ အဲဒါနဲ႕ ဘုရားသခင္ဟာ သူ႕ကုိ တံခါးေပါက္ 
ႏွစ္ေပါက္ဆီကုိ ေခၚသြားပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ တံခါးတစ္ခုကုိ ဖြင့္လုိက္တယ္။ 
အဲဒီအခန္းရဲ့ အလယ္မွာ စက္ဝိုင္းပုံ စားပြဲတစ္လုံးရိွတယ္။ အဲဒီစားပြဲရဲ့ အလယ္မွာ အေငြ႕ 
တစ္ေထာင္းေထာင္း ထေနတဲ့ အုိးႀကီးတစ္အုိး ရွိေနတယ္။ အနံ႕ကလည္း အရမ္း 
ေမြးႀကိဳင္ေနတာေၾကာင့္ သင္းအုပ္ဆရာကုိေတာင္မွ သြားရည္က်သြားေစတယ္။ စားပြဲဝုိင္း 
ႀကီးရဲ့ ပတ္ပတ္လည္မွာ ထုိင္ေနတဲ့ လူမ်ားဟာ ပိန္လိန္ေနၾကၿပီး နာမက်န္း ျဖစ္ေနၾက 
တယ္။ သူတုိ႕ဟာ အစာ မစားရလုိ႕ ငတ္ျပတ္ေနၾကပုံ ေပၚေနပါတယ္။ သူတုိ႕ဟာ လက္တံ 
အလြန္ရွည္ေသာ ဇြန္းမ်ားကုိ ကုိင္ထားၾကၿပီး အုိးထဲမွ ဟင္းကုိ ခပ္စားေနၾကပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ဇြန္းလက္ကုိင္ဟာ သူတုိ႕လက္တံထက္ ရွည္ေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕ရဲ႕ ပါးစပ္ထဲကို 
သူတုိ႕ ျပန္ခြံ႕ဖုိ႕ အဆင္မေျပပါဘူး။ ခပ္သမွ် ဟင္းေတြ ပါးစပ္ထ ဲမေရာက္ပါဘူး။  

 
 
 
 
 
 
 

 
သင္းအုပ္ဆရာဟာ အဲဒီ့ သူတုိ႕ရဲ႕ ဆင္းရဲပင္ပန္းေနေသာ ျမင္ကြင္းကုိၾကည့္ၿပီး 

အရမ္းကုိ ေၾကာက္သြားပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ေျပာလုိက္တယ္ “အသင္ ငရဲကုိ ျမင္ၿပီး 
သြားၿပီ ”။ ေနာက္တစ္ခန္း သြားရေအာင္ လုိ႕ေျပာလုိက္တယ္။  

သူတုိ႕ဟာ အျခားအခန္းတစ္ခုကုိ သြားလုိက္ၿပီး တံခါးကုိ ဖြင့္လုိက္တယ္။ အဲဒီ 
အခန္းဟာလည္း ပထမအခန္းန ဲ ့ အတူတူပါဘဲ။ စက္ဝိုင္းပုံ စားပြဲရဲ့အလယ္မွာ သင္းအုပ္ 
ဆရာကုုိ သြားရည္က်ေစေသာ အေငြ႕ တစ္ေထာင္းေထာင္း ထေနေသာ အုိးႀကီးလဲ ရွိေန 
တယ္။ အဲဒီက လူေတြလဲ အရင္လူေတြလုိ အရမ္းရွည္ေသာ ဇြန္းကုိ ကုိယ္စီ ကုိင္ထားၾက 
ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႕အားလုံးဟာ အာဟာရ ျပည့္ဝေနၿပီး ဝဝၿဖိဳးၿဖိဳးနဲ႕ ရယ္ေမာ ေပ်ာ္ရႊင္ 
စြာနဲ႕ စားေသာက္ စကားေျပာေနၾကပါတယ္။ သင္းအုပ္ဆရာက “ကြ်န္ေတာ္ နားမလည္ 
ဘူး” လုိ႕ေျပာလုိက္တယ္။ အဲဒါနဲ႕ ဘုရားသခင္က ေျပာလုိက္ တယ္။    “ရုိးရိုးေလးပါဘ”ဲ “ 
ဒါေပမဲ့ လွ်ဴိ ့ဝွက္ခ်က္ တစ္ခုကုိ သိဖို႕ေတာ့ လုိအပ္တယ္” “ အသင္ ျမင္တဲ့အတုိင္းဘ ဲ ” 
အခု အခန္းက လူေတြဟာ အရင္ အခန္းကလူေတြလုိ မပိန္ခ်ံဳးဘ ဲ ဝၿဖိဳးေနႀကျခင္းက 
သူတုိ႕ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းရဲ့ လွ်ဴိ ႕ဝွက္ခ်က္ကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့ၾကတယ္”  ”အဲဒါက ကုိယ့္ဇြန္းနဲ႕ 
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မခြံ႕ဘ ဲကုိယ့္ဇြန္းထဲက အစာကုိ သူမ်ား ပါးစပ္ထ ဲထည့္ေပးၿပီး တစ္ေယာက္ 
ကုိ တစ္ေယာက္ ခြံ ့ေကြ် းၾက လုိ႕ဘဲ ” ။ ။  ss.john ( NP )  

------------------------------------------------------------------------------------ 
အိပ္မက္မ်ား   အငယ္ဆုံးသူေလး 

အိပ္မက္(၁) တစ္ညမွာ က်မ အိပ္မက္ မက္ပါတယ္။ ေတာင္ကုန္းေပၚမွာ ေဆာက္ထားတဲ့ 
အိမ္အႀကီးႀကီး တစ္လုံးကုိ ေတြ႕လုိက္ေတာ့၊ ဒါ ဘယ္သူ႕ အိမ္လဲလုိ႕ ေမးမိတယ္။ ေဘးနား 
မွာ မတ္တပ္ရပ္ေနတဲ့ သူက အဲဒါ မင္းရဲ႕ အိမ္ေလတဲ့။ က်မ က ဒီလုိ အိမ္အႀကီးႀကီကုိ 
ဘယ္လုိ ေဆာက္ႏိုင္မွာလဲ။ က်မက အိမ္ေဖာ္ဘဲေလ။ က်မက ပညာတတ္။ စီးပြားေရး ကုိ 
နားလည္တဲ့သူ မဟုတ္ဘူး။ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတဲ့ အသုိင္းအဝုိင္းထဲက မဟုတ္ဘူးလုိ႕ ေျပာ 
လုိက္ေတာ့၊ အဲဒါ မင္းအိမ္မွ မင္းအိမ္ အစစ္ပါလို႕ ထပ္ေျပာပါတယ္။ က်မ အ့ံၾသ ဝမ္းသာ 
လြန္းလုိ႕ ေဘးနားမွာ ရွိေနတဲ့ သူေတြကုိ လာၾကပါ၊ က်မရဲ႕ အိမ္မွာ လာေနၾကပါလုိ႕ 
ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ဖိတ္ေခၚေနမိပါတယ္။(ငါ့ အဘ၏အိမ္ေတာ္၌ ေနစရာ အခန္း အမ်ား 
ရွိ၏)  
အိပ္မက္(၂) အိပ္မက္ထဲမွာ ခရစ္ေတာ္ ႂကြလာၿပီ။ ကမၻာလူသားေတြက ေလာက 
ဝမ္းေျမာက္ ဘုရားႂကြလာ သီခ်င္းကုိ ကုိယ့္ဘာသာစကားနဲ႕ ကုိယ္ ဆုိေနၾကပါတယ္။ က်မ 
လဲ ကရင္လုိ အားရပါးရ သီဆုိၿပီး ခရစ္ေတာ္ ဆင္းသက္လာတဲ့ ေနရာကုိ ေျပးသြားရင္း 
ရင္ထဲမွာ တကယ္ အားရဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ အခုအခ်ိန္သာ ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ 
ႂကြလာခဲ့ ရင္ က်မ ခ်က္ျခင္း သူ႕ဆီေျပးသြားမွာ ေသခ်ာတယ္။ (ငါသည္ အလ်င္အျမန္ 
လာမည္။ ဗ်ာ ၂၂း၇) 
အိပ္မက္(၃) က်မ္းပုိဒ္ အမ်ားႀကီးကုိ အလြတ္ရြတ္ၿပီး အေျဖစာရြက္ေပၚမွာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ 
ေျဖရပါတယ္။ ကုိယ့္စိတ္ထဲမွာ ေျဖခ်င္တဲ့ အေျဖေတြက မ်ားေနလုိ႕ စာရြက္ေပၚမွာ ေရးခ်ရ 
တာက သိပ္ၿပီး မျပည့္စံုဘူးလုိ႕ သိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏွလုံးသားထဲမွာ၊ စိတ္ထဲမွာ ေျပာခ်င္ 
ေျဖခ်င္တာကုိ ေရးခ်ျပလုိ႕ မရဘူး။ စာရြက္အေျဖကုိ ၾကည့္တဲ့သူက မင္းအေျဖေတြအားလုံး 
ကုိ ငါ့စိတ္ထဲမွာ ထိေတြ႕တယ္တဲ့။ သူဆုိလုိခ်င္တဲ့ အဓိပၸါယ္က စာရြက္ေပၚမွာ ေရးခ် ျပတာ 
ထက္ ႏွလုံးသား စိတ္ထဲမွာ ရွိတဲ့အေျဖကုိ သူ တိတိက်က် သိျမင္ေနတယ္။ 

လူသားအားလုံးကုိ ခ်စ္တဲ့ - အငယ္ဆုံးသူေလး 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာဘုရား (ယုံၾကည္သူ-ေခတၱစင္ကာပူ)  
က်မက ဗမာ (-)ဘာသာဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ အမ်ိဳးသားအားျဖင့္ 

ယုံၾကည္သူ ျဖစ္လာတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ အမ်ိဳးသားက ေန႕တုိင္း က်မကုိ ဆာလံ 
က်မ္းနဲ႕ အျခား က်မ္းပုိဒ္ေတြကုိ ရြတ္ျပၿပီး ဘုရားသခင္ အသက္ရွင္တဲ့အေၾကာင္း သက္ 
ေသခံ ေျပာျပပါတယ္။ ဘုရားရွင္ အသက္ရွင္ေၾကာင္း က်မ ကုိယ္တုိင္ မေတြ႕ႀကံဳ ဖူးေတာ့ 
သူေျပာျပတဲ့ စကားကုိ က်မ မယုံတစ္ဝက္ ယုံတစ္ဝက္ပါဘဲ။ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိေနစဥ္ က်မ 
ရဲ႕ ဆႏၵက စင္ကာပူႏိုင္ငံ လူအုိရံုတစ္ခုခုမွာ သာနာျပဳအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ဖို႕ စိတ္ကူး 
ထားမိပါတယ္။ စိတ္ကူးထားတဲ့အတုိင္း ဆုေတာင္းၿပီး အလုပ္ရွာ ေပးႏုိင္မဲ့ ပြဲစားကုိ ရွာေန 
မိပါတယ္။ အဆင္ေျပခ်င္ေတာ့ ပြဲစားနဲ႕ ေတြ႕မိၿပီး စင္ကာပူကုိ ၂၀၀၉ မွာ ထြက္လာ ႏိုင္ခဲ့ 
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ပါတယ္။ က်မရဲ႕ သူနာျပဳ ေအာင္လက္မွတ္နဲ႕ က်မရဲ႕ ဆႏၵကုိ ပြဲစားကုိ ေျပာျပေတာ့ သူနာ 
ျပဳ အလုပ္ကုိ ရွာေပးမယ္လုိ႕ ပြဲစားက ေျပာၿပီး က်မ စင္ကာပူကုိ ေရာက္လာခဲ့ပါ တယ္။ 
ဒီေရာက္ေတာ့ ေဆးရုံတုိ႕ လူအုိရံုတုိ႕မွာ အလုပ္ မလုပ္ရဘဲ သုံးထပ္တုိက္ အႀကီးႀကီးမွာ 
အလုပ္လုပ္ဖို႕ ပြဲစားက စီစဥ္ေပးပါတယ္။ ပြဲစားက က်မကုိ လိမ္သြားတာ ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီ 
အိမ္ႀကီးမွာ က်မ တစ္ကုိယ္လုံး ကုိက္ခဲနာက်င္ေနေအာင္ ပင္ပန္းခက္ခဲစြာ အလုပ္ လုပ္ခဲ့ရ 
ပါတယ္။ ေန႕တုိင္း က်မ္းစာေလးေတြ ရြတ္ၿပီး အလုပ္ လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ပင္ပန္းလြန္းလုိ႕ 
ညဘက္ အိပ္ယာဝင္ ဆုေတာင္းရင္ေတာင္ ထုိင္ ဆုမေတာင္းႏုိင္ဘဲ အိပ္လ်က္ အေန 
အထားနဲ႕ ေတာင္းရတဲ့ အေျခထိ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအလုပ္က က်မနဲ႕ မထုိက္လုိ႕ ထင္ပါ 
တယ္။ တစ္ပါတ္အၾကာမွာ က်မ ပြဲစားအိမ္ ျပန္ပို႕ခံထိတယ္။ အိမ္ရွင္ေတြ လုိခ်င္တာက 
ထြားထြားႀကိဳင္းႀကိဳင္း သန္သန္မာမာတဲ့။ က်မက ပိန္ေသးေနလုိ႕ေလ။ တစ္ပါတ္ အတြင္း 
က်မ လက္ေတြ စုတ္ျပတ္သတ္ကုန္လုိ႕ေလ။ ပြဲစားအိမ္ ျပန္ေရာက္ၿပီး တစ္ပါတ္ၾကာေတာ့ 
ေနာက္ အလုပ္ရွင္ တစ္ေယာက္ထပ္ရလာတယ္။ ျမန္မာ အလုပ္သမ လုိခ်င္တယ္လုိ႕ 
ေျပာတဲ့အခါ အဲဒီ ပြဲစားအိမ္မွာ က်မတစ္ေယာက္တည္း ျမန္မာ ျဖစ္ေန ေတာ့ က်မ 
ခ်က္ျခင္း အလုပ္ရသြားပါတယ္။ သူကေတာ့ အရင္ အိမ္ထက္ ပိုေကာင္း တယ္လုိ႕ ဆုိ 
ရမယ္။ သူေဌးေတြက တရုတ္တန္းမွာ ဆုိင္ဖြင့္ထားတယ္။ သူတုိ႕ ဆုိင္ ေနာက္ေလးမွာ 
အိမ္ရွင္ေတြက တစ္ခန္း၊ က်မ က တစ္ခန္းေနရပါတယ္။ အိမ္မႈ ကိစၥ သိပ္လုပ္စရာ မလုိ 
ပါဘူး။ သူတို႕ ေမြးထားတဲ့ ၃ႏွစ္နဲ႕ ၂ႏွစ္အရြယ္ ကေလး မိန္းကေလး ၂ေယာက္ကုိ ထိန္း 
ရတာ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္။ ဆုိင္မွာ လူက်လာရင္ ကေလး ႏွစ္ေယာက္ကုိ လက္ဆြဲၿပီး 
china town က လမ္းတကာမွာ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ကေလး လုိက္ထိန္း ေနရပါတယ္။ 
အဲဒီအိမ္မွာ ေနတုံး အဆင္ေျပကာစမွာ က်မ တစ္ကုိယ္လုံး အလာ့ဂ်စ္ အယားဖုေတြ 
ေပါက္ၿပီး အေရျပားေရာဂါ စရလာပါတယ္။ ပါလာသမွ် ေဆးေလးေတြ ေသာက္ၿပီး သက္ 
သာေအာင္ လုပ္။ ေဆးခန္း သြားျပေတာ့လဲ ပိုက္ဆံ ကုန္ေတာ့ သူေဌးက ၿငိဳျငင္လာ 
ပါတယ္။ ေသာက္ေဆး လိမ္းေဆးေတြ လိမ္းေတာ့ သက္သာေပမဲ့ ေဆးကုန္ရင္ ေရာဂါ 
ျပန္ထ လာေတာ့ လုံးခ်ာလည္ လုိက္ေနေတာ့တာပါဘဲ။  

သူေဌးက ေဆးဖုိး မေပးႏုိင္ေတာ့ဘူးဆုိၿပီး က်မကုိ ပြဲစားအိမ္ျပန္ပို႕ပါတယ္။ 
အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်မ ဘုရားသခင္ဆီမွာ အသည္းအသန္ ဆုေတာင္းပါတယ္။ က်မ မွာ ရွိတဲ့ 
ေရာဂါေၾကာင့္ အလုပ္ ခနခနေျပာင္းေနရတယ္။ ဘုရားသခင္ ကယ္မပါ။ က်မရဲ႕ အျပစ္ကုိ 
လႊတ္ေတာ္မူပါလုိ႕ ဆုေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္ ခနခန ေျပာငး္ေနရေတာ့ ပြဲစားကုိ 
လုပ္ေကၽြးသလုိ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က က်ရဲ႕ ဆုေတာင္းသံကုိ နားေညာင္း 
ပါတယ္။ အလုပ္ေနာက္တစ္ခု ထပ္ရပါတယ္။ အသက္ ၉၀ ရွိတဲ့ အဖြားအုိကုိ ျပဳစုတဲ့ အခု 
အလုပ္ပါ။ အဖြားရဲ႕ အညစ္အေၾကးေတြ သန္႕စင္ေပးၿပီး။ အဖြားကုိ ေန႕စဥ္ ထိန္းရတဲ့ 
အလုပ္ပါ။ အဖြားနဲ႕ အတူတူ အိပ္၊ အတူတူစား၊ အတူတူသြားရပါတယ္။ အဖြားက အသက္ 
အရမ္းႀကီးေနေတာ့  တြန္းလွည္းနဲ႕ဘဲ သြားရပါတယ္။ အဖြားအိပ္ရင္ က်မလဲ အိပ္ရတာ 
ဆုိေတာ့ ဒီအိမ္မွာေနရတာ အစားမွန္ အအိပ္မွန္ၿပီး အဆင္ေျပပါတယ္။ အေရျပားေရာဂါက 
မေပ်ာက္ေသးေတာ့ ဘာမီတြန္ အၿမဲစားေနရလုိ႕ လူက ေဆးအရိွန္နဲ႕ တခ်ိန္လုံး မူးေနာက္ 
ေနာက္ အိပ္ငိုက္ေနတတ္ေနပါတယ္။ က်မ ေရာဂါေပ်ာက္ဖို႕ အသည္းအသန္ ဆုေတာင္း 
ပါတယ္။ ၃ ႀကိမ္တိတိ ေရာဂါေပ်ာက္ဖို႕ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ေရာဂါေပ်ာက္ရင္ လူေရွ႕မွာ 
သက္ေသခံပါ့မယ္လုိ႕ ကတိေပးခဲ့ပါတာယ္။ အရမ္း အ့ံၾသဖုိ႕ ေကာင္းပါတယ္။ က်မရဲ႕ 
အေရျပားေရာဂါ ေပ်ာက္သြားပါတယ္။ အရမ္းဝမ္းသာခဲ့ပါတယ္။ ေရာဂါ ေပ်ာက္ သြားေတာ့ 
က်မ စိတ္ေပါ့ပါး သြားတယ္။ ခႏၶာကုိယ္လဲ သြက္သြက္လက္လက္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ 

ေရာဂါ ေပ်ာက္သြားေတာ့ က်မ ဘုရားသခင္ကုိ ေပးထားတဲ့ ကတိကုိ ေမ့သြားပါ 
တယ္။ ေန႕တုိင္းေတာ ့က်မ္းစာဖတ္ ဆုေတာင္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႕မွာေတာ့ က်မ ဘုရား 
သခင္ကုိ ေပးထားတဲ့ ကတိကုိ ဘုရားက အသိျပန္ေပးပါတယ္။ တစ္ေန႕ က်မနဲ႕ အဖြား 
ဂ်ဴေရာင္းအိစ္ ဘူတာရုံနားက စားေသာက္ဆုိင္မွာ အစာစားၿပီး အျပန္မွာ မိုးေတြ တအား 
ရြာလာပါတယ္။ လမ္းျဖတ္အကူးမွာ ကားတစ္စီးနဲ႕ က်မ တြန္းလာတဲ့ အဖြား ရဲ႕ တြန္းလွည္း 
တုိက္မိၿပီး လွည္းလြင့္ထြက္သြားပါတယ္။ က်မ မ်က္လုံးေတြ ျပာသြားပါတယ္။ အဖြား 
ေျခေထာက္က်ိဳးသြားရင္ က်မ အလုပ္ျပဳတ္ၿပီး ဒုကၡေရာက္မွာ ေတြးပူၿပီး ဘာလုပ္ရ မွန္း 
မသိေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္မွ အဖြားရဲ႕ အသံၾကားလုိ႕ သတိျပန္ဝင္ လာခဲ့ပါ တယ္။ အဖြား 
ေျခေထာက္ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး။ အိမ္ျပန္ေရာက္လုိ႕ သူေဌးမ ျပန္လာရင္ အဆုူခံ ထိမွာ 
ေတြးၿပီး က်မ္းစာေတြ ရြတ္ေနမိပါတယ္။ ညေနက်ေတာ့ သူေဌးမ ျပန္လာတဲ့ အခါ အဖြားက 
ျပန္ေျပာျပေတာ့ သူေဌးမ က က်မကုိ မဆူပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခါ အဲဒီလုိ ျဖစ္ရင္ ကားနံပါတ္ 
မွတ္ထား။ ရဲစခန္း တုိင္လုိ႕ရတယ္။ ကားတုိက္ခံရတဲ့ သူကုိ ေဆးကုဖို႕ ကားသမားက 
ျပန္ေလ်ာ္ေပးဖုိ႕ တရားစြဲလုိ႕ရတယ္လုိ႕ သင္ေပးပါတယ္။  

အဲဒီေတာ့မွ က်မ သတိ ျပန္ဝင္လာပါတယ္။ အေရျပားေရာဂါ ေပ်ာက္တာကုိ 
သက္ေသမခံ ကတိဖ်က္ခဲ့တဲ့ က်မကုိ ဘုရားသခင္က ကားတုိက္မႈနဲ႕ သတိျပန္ေပးပါတယ္။ 
ဘုရားေက်ာင္း တက္ခြင့္မရ၊ ခြင့္ရက္ မရိွတဲ့ က်မ အတြက္ သခင့္စကားနဲ႕ဘဲ သက္ေသခံ 
လုိက္ပါတယ္။ ဒီသခင့္စကား စာေစာင္ကလဲ က်မ အရင္ အလုပ္ လုပ္သြားတ ဲ ့မဥမၼာ ဆုိတဲ့ 

အစ္မ တစ္ေယာက္ကုိ ဆရာတစ္ေယာက္က သံုးလ တစ္ခါ ပို႕ေပးတဲ့ စာေစာင္ေလး ျဖစ္ပါ 
တယ္။ မဥမၼာ ျပန္သြားေပမဲ့ စာေစာင္ေလးနဲ႕ ေန႕စဥ္ခြန္အား စာအုပ္ေလးက သုံးလ တစ္ခါ 
က်မ အိမ္ကုိ သူ႕နာမည္နဲ႕ ေရာက္လာတုိင္း က်မ ဖတ္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ စာေစာင္ 
ထည့္းေပးတဲ့ ဆရာနဲ႕ အယ္ဒီတာကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်မ အတြက္ လစဥ္ 
စာေစာင္ ေလး ေတြပုိ႕ေပးဖုိ႕နဲ႕ အရာရာတိုင္းမွာ ဘုရားသခင္ဟာ ကူညီ မစၿပီး အသက္ရွင္ 
တယ္ ဆုိတာ က်မ က္ုိယ္တုိင္ လက္ေတြ႕ ခံစားရတဲ့ ဘုရားသခင္ ေကာင္းျမတ္ ေၾကာင္းကို 
သက္ေသခံ ေရးသားလုိက္ပါတယ္။ ဆာလံ ၁ဝ၃း၂-၄ အုိ ငါ့ဝိညာဥ္ ထာဝရ ဘုရားကို 
ေကာင္းႀကီးေပးေလာ့။ ေက်းဇူးေတာ္ အေပါင္းကုိ မေမ့ေလ်ာ့ႏွင့္။  ။ (ယုံၾကည္သူ )  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
သက္ေသခံခ်က္ ၂   (ကဲကဲ-ေျမာင္းျမ) 

လြန္ခဲ့ေသာ လက သက္ေသခံခဲ့တဲ့ က်မ အသက္ 
တာမွာ ခံစားရတဲ့ ေကာင္းႀကီး ေလးေတြကုိ ဆက္လက္ၿပီး  

သက္ေသခံပါရေစ။ က်မရဲ႕ မိသားစုအေၾကာင္း သက္ေသခံ 
လုိပါတယ္။ က်မဟာ သူမ်ား မိသား စုေတြ ၿပံဳးေပ်ာ္ေနရင္ အရမ္း ၾကည္ႏူးပါတယ္။ 
ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ ဆုိေတာ့ က်မ တုိ႕ မိသားစုဟာ မေပ်ာ္ႏိုင္တ ဲ ့ေန႕ရက္ေတြ ရွိေနလုိ႕ပါဘဲ။ 
က်မဟာ တနဂၤေႏြ ေန႕ေရာက္ရင္ အရမ္းေပ်ာ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ ဆုိေတာ့ က်မရဲ႕ 
အေဖဟာ တနလၤာေန႕ ကေန စေနေန႕အထိ တစ္ပါတ္လုံး အရက္ေသာက္ၿပီး မူးရူး 
ေနတတ္ပါတယ္။ အေမ့ ကုိလဲ ဆူပူ ႀကိမ္းေမာင္း ရိုက္ႏွက္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ 
တနဂၤေႏြေန႕ ေရာက္ရင္ ေတာ့ အရက္မေသာက္ အမူးေျပၿပီး ဘုရားေက်ာင္းမွာ အေမနဲ႕ 
အတူတူ ကြာယာ ဆုိေလ့ ရွိပါတယ္။ အေဖက တဲနာ။ အေမက အယ္လ္ထုိ ဆုိရင္ အရမ္း 
နားေထာင္လုိ႕ ေကာင္းပါ တယ္။ အေဖက မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ျဖစ္သလုိ 
ဘုရားေက်ာင္းမွာလဲ လက္ေထာက္ အသင္းလူႀကီးလ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ အရက္ေသာက္ရတဲ့ 
အေၾကာင္းရင္း ရွိပါ တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆုိေတာ့ အေဖဟာ အေမ့ကုိ အရမ္းခ်စ္ပါတယ္။ 
ရင္နာနာနဲ႕ ခ်စ္တယ္ လုိ႕ ဆိုရပါတယ္။ အေဖ အရက္ေသာက္တာကုိ က်မ အျပစ္မျမင္ပါ 
ဘူး။ အေဖဟာ အေမ့ေၾကာင့္ အရက္ေသာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမဟာ က်မ္းစာေက်ာင္း 
ေအာင္ထား သလုိ အသင္းေတာ္က ဆန္းေဒးစကူးလ္ ဆရာမလ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမဟာ 
အပ်ိဳဘဝတံုးက အမွားတစ္ခုျပဳလုပ္ဖူးပါတယ္။ က်မတုိ႕ ေမာင္ႏွမေတြထဲက တစ္ေယာက္ 
ေယာက္ အျပင္း ဖ်ားနာတဲ့အခါ အေမက ဆုေတာင္း အျပစ္ ဝန္ခ်လုိက္ရင္ ေရာဂါ 
ေပ်ာက္သြား တတ္ပါ တယ္။ အေမ့ရဲ႕ သားသမီးအေပၚခ်စ္တဲ့ ေမတၱာဟာ အတုယူစရာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ က်မဘဝ အေၾကာင္း သက္ေသခံရရင္ စင္ကာပူ မလာခင္တုံးက ျမန္မာျပည္မွာ 
က်မ ရည္းစား ထားခဲ့ဖူးပါတယ္။ စင္ကာပူ ေရာက္ေတာ့ ရည္းစား မထားအားတဲ့ ဘဝပါ။ 
စင္ကာပူမွာ ၃ႏွစ္ ေနၿပီးလုိ႕ ျမန္မာျပည္ကုိ အလုပ္ေျပာင္းဖုိ႕ ျပန္သြားတဲ့အခ်ိန္မွွာ ၁ဝ လ 
ၾကာခဲ့တဲ့ အတြက္ က်မ ေနာက္ထပ္ရည္းစား တစ္ေယာက္ ထပ္ထားမိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ 
ရည္းစားက က်မ စင္ကာပူ မျပန္ခင္ တစ္ေနရာရာသြားလည္ရေအာင္ လုိက္ခဲ့ပါ ဆုိၿပီး 
ေသြးေဆာင္ေတာ့ က်မလဲ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ လုိက္သြားမိၿပီးမွ မွားမွန္းသိသြားတယ္။ သူက 
က်မကုိ ေပါက္ကရ လုပ္မလုိ႕ ႀကိဳတင္ႀကံစည္ထားတာေလ။ က်မ သူ႕ေနာက္ လုိက္မိတဲ့ 
အတြက္ ေနာင္တ ရမိပါတယ္။ ဘဝ မပ်က္ေအာင္ ဘုရားသခင္ဆီ ဆုေတာင္းခဲ့ရပါတယ္။ 
က်မ အေမလုိ မမွားေအာင္ က်မလုိ အလြယ္တကူ ရည္းစားစကား နားေထာင္ၿပီး ဘဝ 
မပ်က္ေအာင္ မိတ္ေဆြ ညီအစ္မမ်ားကုိ သတိေပး သက္ေသခံလုိက္ပါတယ္။    ။  

ကဲက ဲ(ေျမာင္းျမ) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ သက္စမ္းေရ  မင္းဟသၤာ(အင္းစိန္) 
ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးအႂကြင္းမဲ့ ကုိးစားေလာ့ ----- သုတံၱ ၃း၅-၆ 

ဤစာမူသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ သခင့္စကား 
စာေစာင္တြင္ ပါရိွခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ က်ေနာ္၏ ̏ စင္ကာပူမွ ငိုရိႈက္ 
ခီ်းမြမ္းသံ ̋ သက္ေသခံခ်က္၏ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသ ျဖစ္ပါသည္။ 
က်ေနာ္ သည္ လက္ရွိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ (--) ဦးစီးဌာန ၏ ဆက္သြယ္ေရး 
အရာရိွ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ကာ ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာေပ္ၚတြင္ ေရဒီယုိ ဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံ 
အျဖစ္ အလုပ္ရွာေဖြ လုပ္ကုိင္ရန္ ျမန္မာျပည္မွ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕သုိ႕ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁၀၀ မျပည့္တတ္ေသာ ေငြစအနည္းငယ္ ျဖင့္ ယုံၾကည္ျခင္း အျပည့္ ျဖင့္ ထြက္လာ 
ခဲ့ပါသည္။ အမ်ားစု အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားသုိ႕ ႀကိဳတင္ ေရာက္ႏွင့္ ေနေသာ 
ေဆြမ်ိဳး သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ စားဝတ္ေနေရး ျပသနာ ေျဖရွင္း တတ္ေသာ္လဲ 
က်ေနာ့မွာ ေဆြမ်ိဳးညာတိ မရိွဘဲ ဘုရားအားကုိးျဖင့္ ထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ဗန္ေကာက္ 
ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ေန႕ ဘတ္၁၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ အိမ္ငွားစားေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအိမ္တြင္ ေခတၱ 
ေနထိုင္ရင္း အလုပ္ရွာခဲ့ပါသည္။ ပြဲစားခ ေပးရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ခန္႕ 
လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံရွိ က်ေနာ့္ မိန္းမ၏ သူငယ္ခ်င္းထံ ဖုန္းလွမ္းဆက္ၿပီး 
ေငြေခ်းခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္ ဖုန္းဆက္ခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္တြင္ အခ်ိန္ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္ 
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၃နာရီ ျဖစ္ေနရာ သူငယ္ခ်င္း မွ ဘယ္သူက ေသေရးရွင္ေရး ဖုန္းဆက္သလဲ မသိဘူး 
ဆုိေသာ အထင္ျဖင္ ့အိပ္ခ်င္မူးတူးျခင့္ ဖုန္းကုိ ကုိင္ခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္က ေငြေခ်းေသာအခါ 
ပို႕ေပးမယ္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ့္စိတ္ထဲတြင္ မိန္းမ၏ သူငယ္ခ်င္းသည္ ည အိပ္ေရး 
ပ်က္မည္ စိုးကာ ႏွစ္သိမ့္သည့္ သေဘာျဖင့္ ေပးမည္ဟု လြယ္လြယ္ေျပာမည္ ထင္ခဲ့ 
ေသာ္လည္း ေနာက္၂ရက္အၾကာတြင္ က်ေနာ္၏ ဘဏ္အေကာင့္ ထဲသုိ႕ အေမရိကန္ 
တစ္ေထာင္ႏွင့္ တန္ေသာ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိေနခဲ့ပါသည္။ 
ဘုရားသခင္သည္ အသက္ဆက္ရန္ သက္ဆက္ေရ တုိက္ခဲ့ပါသည္။ ငါေပးေသာ ေရကို 
ေသာက္ေသာ သူသည္ ေရငတ္ျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ ကင္းလြတ္လိမ့္မည္ဆုိေသာ ရွိမာရိ 
ေရတြင္းနားတြင္ သခင္ေယရႈ ေျပာခဲ့ေသာ စကားကုိ ျပန္ၾကားေယာင္မိပါသည္။ ေယာ 
၄း၁၄။ က်ေနာ္၏ မိတ္ေဆြ ေပးပုိ႕ေသာ ေငြအားျဖင့္ ေနာင္တြင္ မည္သည့္ ျပသနာမွ 
မေပၚေတာ့ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။  

သုိ႕ေသာ္ ေရဒီယုိအရာရိွမ်ား၏ လစာမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ခန္႕ 
ရတတ္ သျဖင့္ ပြဲစားခ တစ္လစာ ေပးရတတ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိရထားေသာ ၁၀၀၀ နွင့္ 
မေလာက္ပါ။ ေနာက္ထပ္လုိေသာ ေငြကုိ က်ေနာ္ႏွင့္ ယခင္က အလုပ္အတူတူ 
လုပ္ခဲ့ဖူးေသာ မန္ေနဂ်ာေဟာင္း ကေနဒါလူမ်ိဳး သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ထံ ဖုန္းဆက္ 
အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ ကေနဒါ လူမ်ိဳးမ်ားက မိတ္ေဆြမ်ားထံ ေငြ မေခ်းငွား 
တတ္သည္ကုိ သိထားေသာ္လဲ ဘုရားအားကုိးနွင့္ အရဲစြန္႕ကာ အကူအညီေတာင္းေသာ 
အခါ မၾကာခင္ ထုိမိတ္ေဆြထံမွ ေနာက္ထပ္ေငြ ရရိွခဲ့ျပန္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႕ ေရဒီယုိ 
အရာရ္ိွမ်ားသည္ ဗန္ေကာက္။ ေဟာင္ေကာင္၊ ကုိးရီးယားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္ အလြယ္ 
တကူ ရတတ္ေသာေၾကာင့္ အေရးႀကံဳလွ်င္ ကုိးရီးယားႏုိင္ငံသုိ႕ပါ ခရီး ထြက္ရမည္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ အသိတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္လူမ်ိဳး အင္ဂ်င္နီယာ 
တစ္ေယာက္ထံ ေငြထပ္ေခ်းျပန္ပါသည္။ သူက ေငြေခ်းငွားျခင္းသည္ မိတ္ေဆြေကာင္းကုိ 
ဆုံးရႈံး ေစသည္ဟူေသာ အဂၤလိပ္ စကားပုံတစ္ခုကုိ ရြတ္ျပကာ ေငြ မေခ်းႏုိင္ေၾကာင္း 
လုိအပ္လွ်င္ ေငြေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာရာ ေငြ ၃၀၀ ခန္႕ ေပးပါရန္ က်ေနာ္ ျပန္ေျပာခဲ့ပါ 
သည္။ သုိ႕ေသာ္ လုံးဝ ထင္မွတ္ မထားပါဘ ဲ ေနာက္၂ရက္အၾကာတြင္ သူက ေငြ 
တစ္ေထာင္ ထပ္ပို႕ေပးလုိက္ပါသည္။ ယခုအခါ က်ေနာ့္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၀၀၀ 
ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ထုိင္းဘတ္ေငြမ်ား ရွိေနသျဖင့္ က်ေနာ္ အားရမိပါသည္။ ေရဒီယုိ အရာရွိ 
လစာ မွာ တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ ၁၅၀၀ - ၂၀၀၀ ရတတ္သျဖင့္ အလုပ္ ရလွ်င္ရခ်င္း ၆လ 
အတြင္း ျပန္ဆပ္ေပးႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ က်ေနာ္ လုိအပ္ေသာ ေငြကု္ိ အေမရိ 
ကန္၊ ကေနဒါ လူမ်ိဳးမ်ားထံမွ မေမွ်ာ္လင့္္ဘဲ ရရိွခ့ဲျခင္းသည္ ယခင္က က်ေနာ္ သူတုိ႕ႏွင့္ 
အတူတူ အလုပ္လုပ္စဥ္က ေငြရလွ်င္ၿပီးေရာ ဆုိသည့္ သေဘာျဖင့္ မလုပ္ဘဲ၊ လူ၏အမွဳကုိ 
သာ ေဆာင္ရြက္သကဲ့သုိ႕ မဟုတ္။ ဘုရားသခင္၏ အမွဳကုိ ေဆာင္ရြက္သကဲ့သုိ႕ ျပဳေလ 
သမွ် တုိ႕၌ ေစတနာစိတ္ျဖင့္ ျပဳခဲ့ေသာ (ေကာ ၃း၂၃) က်ေနာ္၏ ရလဒ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။  

ရိုးသားႀကိဳးစားစြာ စိတ္ပါကုိယ္ေရာက္ အားႀကိဳးမာန္တက္ လုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္ရပ္ 
မ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ မိမိတုိ႕၏ ဓေလ့ထုံးစံကုိ ပယ္ကာ စိတ္ေစတနာ 
ယုိဖိတ္လွ်က္ ေက်ာက္ခဲမွ ေရစိမ့္ ထြက္လာသကဲ့သုိ႕ သက္ဆက္ေရ စီးထြက္လာျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း ဤသက္ဆက္ေရသည္ က်ေနာ္ အတြက္ ဆုိလွ်င္ သက္စမ္းေရပမာ ယခုအခ်ိန္ 
ကုိယ္ခႏၶာ အသက္ဆက္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေနာင္တခ်ိန္မွာ ဝိညာဥ္၏ ကယ္တင္ျခင္း 
စိတ္ခ်မွဳအတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရိုးသားစြာ ဘဝႏွင့္ ရင္းခဲ့ရေသာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္၏ 
ေက်းဇူးေတာ္။ ကရုဏာေတာ္ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကုိ သက္ေသခံ ေဝမွ်ရင္း ဖတ္ရႈေသာ 
ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ အေယာက္စီတုိင္းသည္ သက္စမ္းေရကုိ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး 
အစဥ္မျပတ္ ေသာက္ရပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းလုိက္ပါသည္။ မင္းဟၤသာ (အင္းစိန္) 
(မွတ္ခ်က္။ မိတ္ေဆြ သုံးဦးထံမွ ၁၉၉၄ ေမလတြင္ ေခ်းယူခဲ့ေသာ ေငြကို ၁၉၉၅ ဇႏၷဝါရီလ အလုပ္ 
ရၿပီးေနာက္ ယင္းႏွစ္မကုန္ခင္မွာပင္ အားလုံး ျပန္ေပးဆပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ ပါသည္။)   
--------------------------------------------------------------------------------------- 

သခင္ဘုရားေပးတ့ဲအေမြ F-penny 

ဆာ ၁၂၇း၃ ဖြားျမင္ေသာ သားသမီးတုိ႕သည္ ထာဝရဘုရား ဆုခ် ေပးသနား ေသာ အေမြဥစၥာျဖစ္ၾက၏။ 

အေမြဥစၥာ မ်ားစြာရွိသည့္ အနက္မွ သားသမီးမ်ားသည္ မိဘမ်ားအတြက္ အ 
လြန္တရာ အဘုိးထုိက္လွေသာ ရတနာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မိဘ အရာ ေရာက္မွ မိဘ ေမတၱာ 
ကုိ နားလည္ရပါသည္။ မိဘေမတၱာ ႏွိဳင္းတုမရ။ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ မက ႀကီးမားလွ တဲ့ 
မိဘေမတၱာ။ ခမ္းေျခာက္ေလ့ မရိွတဲ့ သက္စမ္းေရ ပမာ။ ဆိုၿပီး ေရွးလူႀကီးမ်ားက မိဘ 
ေမတၱာကုိ ႏိွဳင္းယွဥ္ေရးသား ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါသည္။ က်မတုိ႕ ငယ္ရြယစဥ္မွ အစ ယခုခ်ိန္ 
လူလား ေျမာက္သည့္ အရြယ္တုိင္ေအာင္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရျခင္းသည္ မိဘမ်ား၏ ႀကီးမား 
လွေသာ ေမတၱာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ မိဘ တုိ႕သည္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေလာကရဲ႕ 
လမ္းျပၾကယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သုတံၱ ၁း၈ ငါ့သား အဘ၏ နည္းဥပေဒသကုိ နားေထာင္ 
ေလာ့။ အမိ၏ တရားကုိလဲ မပယ္ႏွင့္။  သုတံၱ ၁၃း၂၄။ ႀကိမ္လုံးကုိ မသုံးေသာ သူသည္ မိမိ 
သားကုိ မုန္းရာသုိ႕ေရာက္၏။ မိဘမ်ားသည္ ပညာရိွသည့္ သူကလဲ ပညာရိွသည့္ 
အေလွ်ာက္ ပညာမရိွသည့္ သူကလဲ ပညာမရိွသည့္ အေလွ်ာက္ မိမိတုိ႕၏ သားသမီးမ်ားကို 

ေကာင္းမြန္ရာ ေရာက္ေအာင္ ဥာဏ္မီသေလာက္ စီမံေပးတတ္ၾကပါသည္။ သားသမီးမ်ား 
ျဖစ္သည့္  က်မတုိ႕သည္လဲ ဘုရားသခင္ေပးသည့္ မိဘမ်ား၏ အေမြထူး အေမြျမတ္ တန္ဖိုး 
ႀကီးမားသည့္ သူမ်ား ျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ၊ တန္ဖိုး ထားတတ္ရမွာ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေလာက၏ စည္းစိမ္ သာယာမွဳေနာက္ကုိ လုိက္ပါ မသြားမိဖို႕ရန္ မိမိတုိ႕၏ 
ေျခေထာက္ေတြကုိ ထိန္းသိမ္းရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာက၏ လုိခ်င္တပ္မက္မွဳ အရိပ္ 
ေအာက္တြင္ ေပ်ာ္ပါးမသြားမိဖုိ႕ရန္ မိမိတုိ႕၏ မ်က္လုံးမ်ားႏွင္႕ ႏွလုံးသား တစ္စံုကုိ 
ထိန္းသိမ္းရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္း ေတြ႕ႀကံဳရခ်ိန္မွာ စိတ္အားငယ္မွဳမ်ား 
ႀကီးထြားလာၿပီး ငါဟာ အသုံးမက်တဲ့သူ ျဖစ္တယ္။ ငါဟာ အလကားေကာင္ဘဲ ဟု 
စိတ္ထင္ အားငယ္တတ္ၾကပါသည္။ ထုိသုိ႕ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါက မိမိကုိယ္ကုိ ျပန္သတိ 
ေပးဖုိ႕ရန္မွာ မိမိသည္ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးထားသည့္ မိဘမ်ားအတြက္ အဖုိး 
ထုိက္တန္ လွေသာ အေမြဥစၥာ ျဖစ္ျခင္းဘ ဲ ျဖစ္ပါသည္။ ေယာ ၁း၁၂-၁၃ မိမိသည္ 
ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား ျဖစ္သည္ဆုိသည္ကုိ သတိရလုိက္ပါ။ ဆာ ၅၆း၃-၄ အကၽြႏု္ပ္ 
သည္ ေၾကာက္ရြံေသာအခါ ကုိယ္ေတာ္၌ ခိုလံွဳပါမည္။ ဘုရားသခင္ကုိ အမီွျပဳ၍ ႏွဳတ္ 
ကပါတ္ေတာ္၌ ဝါႂကြားပါမည္။ ငါသည္ ဘုရားသခင္ကုိ ခိုလံွဳသည္ျဖစ္၍ ေၾကာက္စရာ 
မရိွရ။ ဘုရားသခင္၌ အစဦး ခိုလံွဳၿပီး ရဲရင့္ျခင္း ရင္မွာ အစဥ္တည္လွ်က္ သခင္ဘုရား 
ေပးအပ္သည့္ မိဘမ်ား၏ အေမြဥစၥာျဖစ္ျခင္းကုိ သတိရၿပီး ျဖတ္သန္းရမည့္ ခရီးအတြက္ 
ဘုရား သခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ အသက္ရွင္ ေလွ်ာက္လွမ္းတတ္ရန္ ဘုရားသခင္ 
ေပးအပ္သည့္ အေမြထူး အေမြျမတ္ သားေကာင္း သမီးေကာင္း အဖုိးတန္ ရင္ေသြး 
ရတနာမ်ား ျဖစ္ၾကပါစုိ႕။  ။ ေက်းဇူးေတာ္ျမတ္၌ - F-penny (mizo) တမူး 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္  အေထြး 
စင္ကာပူမွာ အိမ္အလုပ္နဲ႕ လုပ္ေနတုံး ဝမ္းကြဲညီမ ပို႕ေပးခဲ့လုိ႕ သခင့္စကားကို 

ဖတ္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ စာေစာင္ထဲမွာ သူမ်ားေတြ ေရးထားတဲ့ သက္ေသခံခ်က္အားျဖင့္ 
တစ္ခ်ိဳ႕ လူေတြဟာ တစ္လမွာ တစ္ရက္ အျပင္ထြက္ခြင့္ရၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕က တစ္ပါတ္မွာ 
တစ္ရက္ ထြက္ခြင့္ရတယ္ဆုိတာ သိရပါတယ္။ ဒါနဲ႕ က်မလဲ သူမ်ားေတြလုိ အျပင္ ထြက္ခြင့္ 
ရဖုိ႕ ဘုရားေက်ာင္းသြားၿပီး လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ရဖုိ႕ ႀကိဳ ဆုေတာင္းခဲ့ေပမဲ့ ဘုရား 
အလုိေတာ္က ဘယ္လုိမွန္း မသိပါဘူး။ က်မ အျပင္ထြက္ခြင့္ မရခဲ့ပါဘူး။ က်မ ရတ့ဲ 
လစာေလးနဲ႕ လက္ကုိင္ဖုန္းကုိင္ခြင့္ မရဘူးဆုိၿပီး သူေဌးက ခြင့္မျပဳခဲ့ျပန္ပါဘူး။ လူတကာနဲ႕ 
သူ မတူေအာင္ ထားျခင္းခံရတဲ့အတြက္ ဒါလဲဘ ဲ ေက်းဇူးေတာ္ပါဘဲ။ အရာရာတုိင္းကုိ 
ဘုရားသခင္က သိပါတယ္။ က်မကုိ ဘုရားက သနားတယ္။ ျပသနာေတြ ေျဖရွင္း 
ေပးပါတယ္။ ဘုရားက က်မတုိ႕ ေျပာသမွ်ကုိ မဝေအာင္ အၿမဲနားေထာင္ေပးတယ္။ 
အႀကံေပးတယ္။ အေျဖေပးခဲ့ပါတယ္။ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵ ဆုေတာင္းတာ ျဖစ္မလာေပမဲ့ 
ေက်နပ္စြာနဲ႕ဘဲ ဘုရားသခင္ ခြဲခန္႕ေပးမဲ့ ေန႕ရက္ေတြကုိ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားစြာနဲ႕ ထပ္ၿပီး 
ဒီအိမ္မွာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႕ ဘုရားရွင္ထံမွလာတဲ့ က်န္းမာျခင္းနဲ႕ ၿငိမ္သက္စြာ အလုပ္ 
လုပ္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ စာဖတ္တာ ဝါသနာပါေပမဲ့ စာေရးတာ ပ်င္းမိပါတယ္။ အဲဒီလုိ 
ပ်င္းတဲ့ၾကားက ဘုရားသခင္ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ ေရးသား လုိက္ပါတယ္။ 
ငါ့ကုိေခၚေလာ့။ ငါထူးမည္။ ႀကီးေသာအရာ သင္ မသိႏိုင္ေအာင္ နက္နဲေသာ အရာကုိ ငါျပ 
မည္။ ေယ ၃၃း၃။   ။ အေထြး 
------------------------------------------------------------------------------------------------  

ခြန္အားသစ္  လင္းအိမ္ရွင္ 
က်မ ငယ္ငယ္က ဆုမေတာင္းတတ္ခဲ့ပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ လူႀကီး မိဘ 

ဆရာ သမားမ်ား မည္သုိ႕ဆုေတာင္သည္ကို နားေထာင္ၿပီး အတုယူကာ 
ဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။ က်မ ႏႈတ္ထဲမွ အလြတ္ရေနေသာ 
ဆုေတာင္းခ်က္တစ္ခုမွာ ̏ AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ား အနာႀကီး ေရာဂါသည္မ်ား။ 
ေရေဘး။ မီးေဘး၊ အငတ္ေဘး ႀကံဳေတြ႕ေနရသူမ်ား။ အက်ဥ္းေထာင္ 
က်ေနသူမ်ားတုိ႕၏ မ်က္ရည္ကုိ္ သုတ္ေပးပါ။ မိဘမဲ့မ်ား။ မုတ္ဆုိးမ မ်ားကုိလဲ 

ကူညီ မစႏုိင္ရေသာ ခြန္အားေပးပါ။ စသျဖင့္ ဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။ က်မ အရြယ္ 
ေရာက္လာၿပီး ကုိယ္တုိင္ ဆုေတာင္းတတ္လာေသာအခါတြင္လဲ ဤ ဆုေတာင္းခ်က္ 
မ်ားသည္ က်မ လုိခ်င္ေသာ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေန၍ ဆက္လက္ ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။  

သုိ႕ေသာ္ ဘုရားရွင္က က်မ၏ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕ ျပည့္စံု 
ေစေသာ အခါ၌မူ လက္ခံရန္ တြန္႕ဆုတ္ခဲ့ပါသည္။ AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ေသာ 
အခါ က်မ ေၾကာက္မိသည္။ အနာႀကီး ေရာဂါသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ေသာအခါ က်မ ရြံမိသည္။ 
ယခုအခါ မုတ္ဆုိးမမ်ား သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကုိ ကုိင္တုိင္ ျပဳစုရေသာ အလုပ္ကို လုပ္ကုိင္ 
ေနရေသာအခါတြင္ က်မ စိတ္မရွည္မိေတာ့ပါ။ သုိ႕ေသာ္ က်မ၏ ဆုေတာင္းခ်က္ကုိ က်မ 
မျပင္ဆင္ခဲ့ပါ။ ̏  ေသးငယ္ေသာ ပုခံုးအတြက္ ေပါ့ပါးေသာ ဝန္ကုိ မေတာင္းဆုိပါ ̋    ̏ ေလး 
လံေသာ ဝန္အတြက္ သန္မာေသာ ပုခံုးကုိသာ ေပးပါ  ̋  ဟု ျဖည့္စြက္ ေတာင္းဆုိခဲ့ရာ 
အမွန္ပင္ ဘုရားသခင္သည္ က်မအတြက္ ခြန္အားမ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိခြန္အားမ်ားျဖင့္ 
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ယခုအခ်ိန္တြင္ က်မသည္ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ေၾကာင့္ သူတပါးကုိ ျပဳစုရာတြင္ 
ေမတၱာ ထားႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။ ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္ျခင္းသေဘာရိွ၏။ -- ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ---
ခပ္သိမ္းေသာအရာကုိ ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ခ်စ္ေသာ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမ အားလုံး 
လဲ ဘုရားရွင္ထံမွ ေမတၱာကုိ အျပည့္အဝ ခံစားလွ်က္ သူတပါးတုိ႕အား ေဝမွ် ေပးကမ္း 
ႏိုင္ေစ ေၾကာင္း က်မ၏ သက္ေသ ခံခ်က္ေလးျဖင့္ ဆႏၵျပဳလွ်က္ -  လင္းအိမ္ရွင္ 

------------------------------------------------------------------------------- 
သက္ေသခံခ်က္ ဘုတ္အိ(ေျမာက္ဥကၠလာ) 

က်မရဲ႕ အလုပ္ေတြ ဆုံးရႈံးကုန္ၿပီ။ ခ်စ္သူလဲ ထားခဲ့ၿပီ။ က်မ ပိုင္ဆုိင္တဲ့ 
အရာေတြ အားလုံး ဆုံးရံႈးကုန္ၿပီလုိ႕ အျပစ္တင္ ေလသံနဲ႕ ေျပာမိတဲ့အခါ  
ကုိယ္ေတာ္က - သမီး ငါဟာ နင့္အတြက္ ေကာင္းတာေတြခ်ည္းဘဲ လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ 
နင့္အတြက္ မေကာင္းတဲ့အရာ တစ္ခုမွ မလုပ္ေပးခဲ့ဘူး။ ငါနင့္အေပၚ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္း 
ျမည္းစမ္းၿပီး သိမွတ္ပါ။ ငါ့ကုိ ခိုလံႈရင္ မဂၤလာရိွမယ္။ ငါျပဳေတာ္မူသမွ်ဟာ ေျဖာင့္မတ္တယ္ 
လုိ႕ က်မကုိ ျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္။ (ဆာ ၃၄း၈) 

က်မဟာ ဘုရားရွင္ကုိ ဘုရားရွင္ င့ါကုိ လုံးဝ မခ်စ္ဘူး။ တျခား လူေတြကုိဘဲ 
ခ်စ္တယ္။ ငါ့ကို ဆင္းရဲ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးေတြ႕ေစတယ္လုိ႕ ထပ္ေျပာလုိက္တယ္။ 
အဲဒီေတာ့ - 
ကုိယ္ေတာ္က - ငါ့သမီး နင့္ကုိ အထူးသျဖင့္ ငါပုိခ်စ္တယ္။ နင့္ကုိ ဘယ္ေလာက္ အထိ 
ခ်စ္သလဲ ဆုိရင္ နင္ငါ့ကုိ ထားခဲ့ၿပီး ေမ့ေနရင္ေတာင္မွ ငါ ဆက္ခ်စ္ေနတယ္။ နင္ေပ်ာက္ 
ေနရင္ ေတာင္ ငါနင့္ကုိ ရွာၿပီး ကယ္တင္ေပးတယ္။ ငါဟာ တေလာကလုံးက လူေတြကု္ိ 
ခ်စ္လုိ႕ ငါ့ရဲ႕ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကုိ ငါေပးခဲ့တယ္။ လုိ႕ျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္။ (ေယာ 
၃း၁၆) 

က်မဟာ ဘုရားရွင္ကုိ ထပ္ၿပီး -- ငါ့ကုိ ေမ့ခဲ့တယ္။ ငါ့ကုိ ကရုမစုိက္ဘ ဲ
ေမ့ေနခဲ့တယ္လုိ႕ ေျပာတဲ့အခါ 
ကုိယ္ေတာ္က - သမီး ငါနင့္ကုိ လုံးဝ မေမ့ပါဘူး။ မိမိ သားသမီးကိုေမ့တဲ့ မိခင္ဆုိတာ 
ကမၻာေပၚမွာ ရွိရဲ႕လား။ တကယ္လုိ႕ မိခင္ေတြက သူတုိ႕ သားသမီးေတြကုိ ေမ့ရင္ ေမ့မယ္။ 
ငါကေတာ့ နင့္ကုိ လုံးဝ မေမ့ဘူး။ ငါ့ရဲ႕ လက္ဝါးမွာ သမီး ကုိ အစဥ္ ထုိးထြင္းထားခဲ့တယ္ 
လုိ႕ ျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ (ေဟ ၄၉း၁၀-၁၆) 

ဒါနဲ႕ က်မဟာ ဘုရားရွင္ကို္ ထပ္ၿပီးေျပာခဲ့ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ က်မရဲ႕ 
ဆုေတာင္းခ်က္ကုိ အခုခ်ိန္အထိ ဘာလုိ႕ မျဖည့္ေပးေသးတာလဲ။ ဆုေတာင္းတုိင္း ဘာလုိ႕ 
မရ ရတာလဲ လုိ႕ ေျပာတဲ့အခါ- 
ကုိယ္ေတာ္က - သမီး နင့္ရဲ႕ ဆုေတာင္းသံကုိ ငါၾကားပါတယ္။ သမီး ေတာင္းတာေတြကုိ 
အခ်ိန္ ေရာက္တာနဲ႕ ခ်ေပးခဲ့တယ္ မဟုတ္လား။ သမီး မေခၚခင္ကတည္းက ငါ ထူးတယ္ 
မဟုတ္လား။ သမီးေတာင္းေနစဥ္မွာဘ ဲ ေတာင္းတာကုိ နားေထာင္ၿပီး ခ်ေပးခဲ့တယ္ 
မဟုတ္လားလုိ႕ က္ုိယ္ေတာ္က က်မကုိ ျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္။ (ေဟ ၆၅း၂၄) 

ဒါ့ေၾကာင့္ စာဖတ္သူမ်ားကုိ က်မ ေရးျပခ်င္တာက က်မတုိ႕ ႏွလုံးသားကုိ 
က်မတုိ႕ သိတာထက္ ဘုရားရွင္ ပိုသိပါတယ္။ ဘုရားရွင္ကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး ဝိညာဥ္ေတာ္ 
ဘုရားကုိ အကူအညီ ေတာင္းတဲ့အခါမွာ ကုိယ္ေတာ္ဟာ က်မ တို႕ကုိ အေကာင္းဆုံးဘဲ 
လုပ္ေပးသြားမွာပါလုိ႕ သက္ေသခံလုိက္ပါတယ္။  ။ ဘုတ္အိ(ေျမာက္ဥကၠလာ)  

------------------------------------------------------------------------------------- 
ေကာင္းေသာ ပုံသက္ေသ ခ်ိဳခ်ိဳ 

လူမွာ အဝတ္၊ ေတာင္းမွာအကြပ္ ဆုိသလုိ လူေတြ ဝတ္ထားတဲ့ 
အဝတ္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ဒီလူဟာ ဘာလဲလုိ႕ ၾကည့္ႏိုင္ သိႏုိင္ပါတယ္။ 
ေက်ာင္းစိမ္း ဝတ္စံုနဲ႕ သူဟာ ေက်ာင္းသူျဖစ္ၿပီး ဘိြဳ င္လာယူနီေဖါင္း 

ဝတ္ထားရင္ အလုပ္သမား ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ က်မ ဖတ္ထား ဖူးတဲ့ စာအုပ္ထဲက ခရစ္ယာန္ 
တစ္ေယာက္ရဲ႕ ပံုဥပမာေလး ကုိ လက္ဆင့္ကမ္း ေဖာက္သယ္ ခ်လုိက္ပါတယ္။ ဒုတိယ 
ကမၻာစစ္အတြင္း ေတာင္တြင္းႀကီးနယ္မွာ သမၼာ က်မ္းစာကုိ တစ္ခြန္းမွ မေဟာဘဲ။ 
ဘာသာျခား လယ္သမားမ်ားကုိ သာသနာျပဳႏုိင္ ခဲ့ေသာ ဓမၼဆရာတစ္ဦး ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ 
သူေျပာေသာ စကားတစ္ခြန္းမွာ ထမင္းဆာ ေနသူ ကုိ ဘုရားရိွခိုး ခိုင္းလုိ႕ မရဘူး ဆုိေသာ 
စကားျဖစ္ပါသည္။ သူ႕နာမည္ကုိ ျမန္မာမ်ားက ျမန္မာ အသံထြက္ျဖင့္ ဗိုလ္ကိတ္ႀကီးဟု 
ေခၚၾကပါသည္။ သူသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနေသာ သူမ်ားကုိ အဆင္ေျပေအာင္ 
အစစအရာရာ ကူညီခဲ့ပါသည္။ စပါးအထြက္ တုိးေအာင္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား ရွာေပးခဲ့ 
ပါသည္။ ပဲမ်ိဳးေကာင္းမ်ား ရာွေပးခဲ့သည္။ မ်ိဳးသစ္ ျဖစ္ေအာင္ လဲ တီထြင္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
အရင္က ျမန္မာၾကက္မ်ား အသား သိပ္မပါၾကပါ။ အရုိးႏွင့္ အေရသာ ရွိပါသည္။ 
ျမန္မာၾကက္မ်ား အသားတုိးေအာင္ ဗိုလ္ကိတ္ႀကီးက ႏိုင္ငံျခား မ်ိဳးမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးစပ္ 
ေပးခဲ့ပါသည္။ သူ႕ေက်းဇူးေၾကာင့္ ျမန္မာၾကက္မ်ား အသား တုိးလာျခင္း ပင္။ ျမန္မာမ်ား 
အတြက္ အဟာရဓါတ္ျပည့္ဝေသာ ပဲတစ္မ်ိဳးကုိ တီထြင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိပဲ အတြက္ နာမည္ 
စဥ္းစားၾကေသာအခါ သူ႕ေစတနာကုိ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဗိုလ္ကိတ္ပဲ ဟု 

နာမည္ေပးလုိက္ၾကပါသည္။ ဗိုလ္ကိတ္ပဲ ရွိေနသမွ် သူ႕ကုိ လူတုိင္း သတိရ ေနၾက 
မည္ပင္။ သူသည္ ဘာသာျခားမ်ားကုိ အဆင္ေျပေအာင္ ဗိုက္ကုိ အစာ ျဖည့္ေပးလုိက္ေသာ 
အခါတြင္ သမၼာက်မ္းစာကုိ တစ္ခြန္းမွ မေဟာရဘ ဲ ေတာင္တြင္းႀကီးနယ္၌ ယုံၾကည္သူ 
မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္ 
လုိက္ေကာင္းမ်ား ပီသရန္ လုိအပ္ပါသည္။ က်မတုိ႕အတြက္ ဘုရားေပးေသာ ပညတ္ေတာ္ 
၁ဝပါးက မ်ားလြန္း ေနပါသလား။ ေစ်းဆစ္တတ္ေသာ လူသားမ်ားေၾကာင့္ ေရႊပညတ္ 
ျဖစ္ေသာ  သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးအႂကြင္းမဲ့ အစြမ္းသတိၱရွိသမွ်၊ 
ဥာဏ္ ရွိသမွ် ခ်စ္ရန္ ။ ကုိယ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ကုိ ကုိယ္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္ရန္ ဘုရားက လု ၁ဝး၂ရ 
တြင္ ခ်မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။  

ဗိုလ္ကိတ္ႀကီးဟာ ဒီေရႊပညတ္အတုိင္း ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္သည့္ အျပင္ 
လူသားေတြကုိလဲ ခ်စ္ခဲ့ပါသည္။ လူသားေတြ စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပဖို႕ အၿမဲႀကိဳးစား 
လုပ္ေဆာင္ ေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သူယုံၾကည္ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားကုိ လူေတြ 
စ္ိတ္ဝင္စား လာၾကပါသည္။ ဗိုလ္ကိတ္ႀကီးေတာင္ ဒီေလာက္ေကာင္းတာ သူကုိးကြယ္တဲ့ 
ဘုရားဆုိရင္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုေကာင္းလိမ့္မယ္လုိ႕ လူေတြက လက္ခံ ယံုၾကည္ၿပီး 
ဗိုလ္ကိတ္ႀကီၤး တရား ေဟာစရာ မလုိဘဲ လူေတြေျပာင္းလဲ လာခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ 
တတ္ႏိုင္ သေလာက္ေလး ဘုရားအမႈေတာ္ေဆာင္ၾကရေအာင္ --။ ကုိယ္ရွိေနေသာ ေနရာ၊ 
က္ုိယ့္ ပါတ္ဝန္းက်င္ဟာ ကုိယ့္ရဲ႕ သာသာနာျပဳကြင္းဘ ဲျဖစ္ပါသည္။  ။ေမတၱာျဖင့္  -  ခ်ိဳခ်ိဳ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
သက္ေသခံခ်က္ ေဒၚျမျမဝင္း(မႏၱေလး) 

က်မဟာ အရင္တုံးက မိရိုးဖလာ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ပါ။ ဒါေပမဲ့ တုိင္းရင္း 
ေဆးတကၠသိုလ္ကုိ ေရာက္ခဲ့ၿပီးတာဝန္ထမ္းစဥ္မွာ အဲဒီေက်ာင္းက ေက်ာင္းသူေလး တစ္ 
ေယာက္ေၾကာင့္ ဘုရားနဲ႕ နီးလာခဲ့ရပါတယ္။ ေက်ာင္းမွာ အပါတ္စဥ္ၾကာသပေတးေန႕တုိင္း 
က်မ္းစာသင္တန္း ရွိပါတယ္။ က်မ္းစာသင္တဲ့ ဆရာက သာသနာျပဳေနတဲ့ ဆရာပါ။ 
တစ္ေန႕ေတာ့ ဆရာက သူဟာ သာသနာျပဳကြင္းေတြ သြားတဲ့အခါမွာ ဘာ အရင္းအႏီွးမွ 
မရိွဘဲ သြားတဲ့အေၾကာင္း အဲဒီလုိ သြားတုိင္းလဲ ဘုရားသခင္က လုိအပ္တဲ့ လမ္းစရိတ္ 
စားစရိတ္ ျပင္ဆင္ေပးတ့ဲ အေၾကာင္း သက္ေသခံပါတယ္။ က်မ စိတ္ထဲမွာ က်မ ကေတာ့ 
ဒီလုိ ယုံၾကည္ျခင္းမ်ိဳး မရိွတဲ့အတြက္ ဘာမွ မရိွဘဲ ဘာမွ မလုပ္ရဲေၾကာင္း ေတြးမိခဲ့ပါတယ္။ 
အဲဒီလုိ ယုံၾကည္ျခင္း မရိွခဲ့တဲ့ က်မကုိ ဘုရားသခင္က ယုံၾကည္ျခင္း ရွိလာေအာင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ 
သင္ခန္းစာေလးကုိ သက္ေသခံ ေရးသားလ္ုိက္ပါတယ္။  

က်မရဲ႕ သမီးႀကီးက စင္ကာပူက ပိုလီေက်ာင္းမွာ သူနာျပဳသင္တန္းကုိ 
စပြန္ဆာနဲ႕ ေက်ာင္းတက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စပြန္ဆာ ရထားတဲ့သမီးအတြက္ စင္ကာပူ 
မွာ အသုံးစရိတ္ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ ဆုိတာ က်မ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိပါဘူး။ က်မရ႕ ဲ
တတိယသမီးေလး ဆယ္တန္းကုိ ဘာသာစုံ ဂုဏ္ထူးနဲ႕ ေအာင္ေတာ့ ပိုလီေက်ာင္း 
ေလွ်ာက္ တာ မရခဲ့ပါဘူး။ ပိုေတာ္တဲ့ ကေလးက မေတာ္တဲ့ ကေလးေလာက္ေတာင္ အခြင့္ 
အေရး မရေတာ့မွ သမီး အႀကီးရတဲ့ စပြန္ဆာဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ 
ေၾကာင့္ဆုိတာ က်မ သိလာခဲ့ရပါတယ္။ သမီးေလးက အမွတ္ေပါင္း ၅၂၇မွတ္ IELTS 6.5 
Bandတဲ့။ အဲဒီေတာ့ ပိုလီေက်ာင္း တစ္ခုခု ရမယ္လုိ႕ က်မ ေတြးထားတာေပါ့။ အဲဒီမွာ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ အႀကံအစည္က စပါၿပီ။ တစ္ခ်ိဳ႕ ပိုလီက ကုိယ္ေလွ်ာက္တဲ့ ဘာသာ မရပါ 
ဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ ပိုလီက ျမန္မာျပည္ကုိ လာမစစ္ျပန္ပါဘူး။ ဒါနဲ႕ Republic ပိုလီ တစ္ခုဘ ဲ
ေျဖလ္ုိ႕ရပါတယ္။ အဲဒါလဲ မရပါဘူး။ သမီးေလးက စိတ္ဓါတ္ နဲနဲက်ခ်င္လာပါၿပီ။ က်မ လ ဲ
အတူတူေပါ့။  လူႀကီးျဖစ္တဲ့ က်မ ကုိယ္တုိင္ စိတ္ဓါတ္က်ေနရင္ မျဖစ္ဘူး။ ဆုိၿပီး သမီးေလး 
ကုိ ခြန္အားေပး။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လဲ ဘုရားနဲ႕ ပိုနီးလာပါတယ္။ ဆုေတာင္းရပါတယ္။ 
က်မ္းစာဖတ္ၿပီး ခြန္အားယူရပါတယ္။ ပိုဆုိးတာက ျမန္မာျပည္မွာ ရတဲ့ ေဆးတကၠသုိလ္ကုိ 
မအပ္လုိက္တဲ့အတြက္ ရြာျပန္ ေက်ာင္းျပန္တက္လုိ႕လဲ မရျပန္ပါဘူး။ အဲဒါေတြ အားလုံး 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ အႀကံအစည္ဆုိတာ အခုမွ သိလာရပါတယ္။ ပိုလီေတြ မရေတာ့ ေနာက္ဆုံး 
Management Development Institue of Singapore (MDIS) ေက်ာင္းမွာ ကုိယ္လုိခ်င္ 
တဲ့ Biomedical Science ဘာသာရပ္နဲ႕ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျခခံ ၆လ 
ကုိဘဲ စင္ကာပူေဒၚလာ ၉၅၃၅ က်ပါတယ္။ ျမန္မာေငြနဲ႕ သိန္း၆ဝ ေက်ာ္ပါတယ္။ ဒါ 
ေက်ာင္း လခဘဲ ရွိပါေသးတယ္။ ေနစရိတ္။ စားစရိတ္ မပါေသးပါဘူး။ က်မ အိမ္မွာ လစဥ္ 
ဝင္ေငြ ၃သိန္းဘဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒီဝင္ေငြဟာ ကေလး ၄ေယာက္ ေက်ာင္းစရိတ္ စားစရိတ္နဲ႕ 
လူမႈေရး စရိတ္မ်ားအတြက္ ေလာက္တယ္ ဆုိရံုပါဘဲ။ က်မ လက္ထဲမွာ အပုိဝင္ေငြ 
တစ္သိန္း ေတာင္ မရိွပါဘူး။ သမီးေလးရဲ႕ ေက်ာင္းစရိတ္ကုိ ဘုရားသခင္ လက္ထဲ အပ္ၿပီး 
(သာသနာျပဳ ဆရာ ေျပာခဲ့သလုိ) ယုံၾကည္ျခင္းနဲ႕ ေလွ်က္လွမ္းလာတဲ့ အခါမွာ အခုဆုိရင္ 
စင္ကာပူ ေရာက္ၿပီး သမီးလ ဲ ေက်ာင္းတက္ေနပါၿပီ။ ကုိယ္ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ လမ္းကို ျပန္ 
လွည့္ၾကည့္ လုိက္တဲ့အခါမွာ အလြန္အ့ံၾသဘြယ္ရာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ လက္ရာကုိ ေတြ႕ရပါ 
တယ္။ အရင္တုံးက က်မ ကေတာ့ ဒီလုိ ယုံၾကည္ျခင္းမ်ိဳး မရိွတဲ့အတြက္ ဘာမွ မရိွဘဲ ဘာမွ 
မလုပ္ရဲေၾကာင္း။ ငါသာဆုိရင္ သာသနာျပဳဆရာလုိ မလုပ္ရဲဘူးဆုိတဲ့ က်မရဲ႕ ဒိြဟ သံသယ 
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ocifhpum;  5 -122

အေတြးေတြကုိ ေဖ်ာက္ၿပီး ဘုရားတတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဘုရားသခင္က သက္ေသ ျပလုိက္တာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အ့ံၾသဘြယ္ လက္ရာမ်ားနဲ႕ ေကာင္းႀကီး ကုိ ခံစားလုိက္ရတ့ဲ 
က်မဟာ ၾကက္သီးေမႊးညႇင္းမ်ားေတာင္ ထမိပါတယ္။ ဘုရားသခင္ တုိ႕ထိေတာ္မူျခင္း 
အားျဖင့္ ကူညီၾကတဲ့ ယုံၾကည္သူ မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႕ မယုံၾကည္သူ (ရွမာရိ အမ်ိဳးသားမ်ား) 
မိတ္ေဆြမ်ား အားလုံးကုိလဲ အထူး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေရးသားရင္း ဘုရားသခင္ 
ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္း ျမည္းစမ္းၾကဖုိ႕ သက္ေသခံလ္ုိက္ပါတယ္။  ။  

ေဒၚျမျမဝင္း (ကထိက။ ဌာနမွဴး၊ တုိင္းရင္းေဆးတကၠသုိလ္။ မႏၱေလး)  
----------------------------------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္ NMP(ေခတၱ-စင္ကာပူ) 

ဘုရားသခင္ က်မကုိ ေကာင္းႀကီးေပးပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ နာမေတာ္ ကမၻာ 
အဆက္ဆက္ ဘုန္းႀကီးပါေစေသာ္။ က်မ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အလုပ္ 
လုပ္ေနတာ ၂ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ပါၿပီ။ က်မ ရဲ႕ အလုပ္ရွင္မိသားစုက စိတ္ သေဘာထား ျပည့္ဝ 
ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စင္ကာပူက အမ်ားစု သူေဌးေတြနည္းတူ ကပ္ေစးနဲ ပါတယ္။ ဒီအတြက္ 
စိတ္နဲနဲညစ္ ရပါတယ္။ က်မ အိမ္အလုပ္ကုိ လုပ္တာ သိပ္မ်ားမ်ားစားစား မလုပ္ရတဲ့ 
အတြက္ မပင္ပန္းသလုိ အခ်ိန္ပိုရတဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္နဲ႕ ပိုၿပီး အကၽြမ္းဝင္ မိတ္ 
သဟာယ ဖြဲ႕ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ က်မ ၂ႏွစ္ျပည့္ခါနီးမွာ ဘုရားရွင္ထံ လုိအပ္တာေလး ေတာင္းခံ 
မိပါတယ္။ လစာနည္းနည္း တုိးေပးဖုိ႕ပါဘဲ။ အိမ္အလုပ္ လုပ္စရာ ေထြေထြ ထူးထူး မရိွတဲ့ 
အတြက္ လစာ တုိးရစရာ အေၾကာင္း မရိွပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လုိခ်င္တာေလးေတြ အတြက္ 
တုိးေတာင္း မိတာပါ။ ေဒၚလာ ၂၀ ဘဲ တုိးေပးဖုိ႕ ဘုရားသခင္ဆီ ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ 
အမ်ားႀကီး တုိးေလးေပးတာလဲ မလုိခ်င္ပါဘူးလုိ႕ ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ တကယ္လုိ႕ သူေဌး 
မိသားစုက လစာ မတုိးေပးရင္လဲ အလုပ္ဆက္လုပ္ႏိုင္ဖို႕ ခြန္အားေတာင္းခံ မိပါတယ္။ 
သူငယ္ခ်င္း ေတြကေတာ့ ျမန္မာျပည္ ခနျပန္ၿပီး အလုပ္အသစ္၊ သူေဌးအသစ္နဲ႔ ျပန္လာဖုိ႕ 
ဝိုင္းေျပာေပမဲ့ က်မ လက္မခံခဲ့ပါဘူး။ ရက္နဲနဲ ၾကာလာေတာ့ ဘုရားရွင္ထံ ပိုတုိးဝင္ 
လာခဲ့ပါတယ္။ တစ္လၾကာတဲ့ အခါမွာ အိမ္ရွင္ သူေဌးမက က်မကုိ လစာ တုိးေပးပါတယ္။ 
က်မ လုံးဝ ထင္မထားတဲ့ လစာကုိ ေဒၚလာတစ္ရာ ထပ္တုိးေပးပါတယ္။ မယုံႏုိင္စရာပါ။ 
သိပ္အ့ံၾသဖုိ႕ေကာင္းပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကုိ အရမ္း ေက်းဇူးတင္မိၿပီး ခ်ိီးမြမ္းမိပါတယ္။ 
အခုဆုိရင္ က်မ ရိုးရုိးေလး ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံ လုိအပ္တဲ့ ဆုကုိ ေတာင္းတတ္ 
ေနခဲ့ပါၿပီ။ က်မ ဘက္ကေတာ့ ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီး ေပးခ်င္ေအာင္ သမၼာတရားနဲ႕ 
အညီ အသက္ရွင္တတ္ဖို႕လဲ လုိအပ္ပါတယ္။  

သင္တုိ႕သည္ ငါ၏နာမကုိ အမီွျပဳ၍ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ဆုကုိေတာင္းလွ်င္ 
ေတာင္းသည္ အတ္ိုင္း ငါျပဳမည္။ ေယာ ၁၄း၁၄။  NMP(ေခတၱ-စင္ကာပူ) 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
တဏွာန႕ဲပါဝါ-၁ (အယ္ဒီတာ) 

တဏွာနဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးစုံကုိ စင္ကာပူ 
မေရာက္ခင္ ကတည္းက ၾကားခဲ့ဖူးတာ ၾကာပါၿပီ။ စင္ကာပူေရာက္လာၿပီး 
သခင့့္စကားစာေစာင္ကုိ ထုတ္ေဝေနခ်ိန္၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားစြာ 
ကတည္းက က်ေနာ့္ဆီ တဏွာရာဂနဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ ဇာတ္လမ္း မ်ိဳးစုံကုိ 
လူေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳး အသိေပးၾကပါတယ္။ သူတုိ႕ျဖစ္ေစခ်င္တာက ခံရတဲ့ 
ကာယ ကံရွင္ေတြက တဖက္လူကုိ အရွက္တကြဲျဖစ္ေအာင္ ေရးသား 
ေဖာ္ျပေပးဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ တဏွာမုဆုိးရဲ႕ ေက်ာ့ကြင္း လက္တြင္းထဲကုိ သားေကာင္ေလး 
ေတြ မက်ေရာက္ဖို႕ လူေတြ သိေအာင္ ေရးဖုိ႕ ေျပာျပၾကတာျဖစ္ပါတယ္။  

က်ေနာ္ မသိက်ိဳးကၽြံ ျပဳရင္း ေရွာင္ေနခဲ့တာၾကာပါျပီ။ အရင္တုံးက စလုံးမွာ 
တဏွာေဟ့ ဆုိရင္ ထိုင္းနဲ႕ ဖိလစ္ပုိင္မေတြ နာမည္ႀကီးေခတ္စားၾကပါတယ္။ အခုေခတ္မွာ 
ေတာ့ အဲဒီ တဏွာဟာ က်ေနာ္တုိ႕ လူမ်ိဳး၊ က်ေနာ္တုိ႕ အသင္းေတာ္၊ က်ေနာ္တုိ႕ 
အသုိင္းအဝုိင္းထဲထိ ရဲရဲရင့္ရင္ တုိးဝင္ထုိေးဖာက္ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာေတာ တစ္ခုခု 
လုပ္ဖို႕ လုိၿပီလုိ႕ ထင္မိပါတယ္။ တစ္ေန႕မွာ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္က ပညာေပး၊ 
အသိေပး ေဆာင္းပါး ေရးသားးဖုိ႕ ႏိႈးေဆာ္သလုိ ခံစားရပါတယ္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ တဏွာနဲ႔ 
ပါတ္သက္ၿပီး သတင္းေဆာင္းပါးေလးတစ္ခုကုိ ဘုိလုိေရးထားတဲ့ သတင္းစာထဲမွာ 
ဖတ္လုိက္ ရပါတယ္။ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႕ သူတုိ႕ရဲ႕ အခ်စ္အရႈပ္ေတာ္ပံု 
တဏွာနဲ႕ ပါဝါ (Sex & Power) ဆုိတဲ့ ေဆာင္းပါးေလးပါဘဲ။  

တၿပိဳင္တည္းမွာ တဏွာရဲ႕ ေက်းကၽြန္ျဖစ္သြား ေဝဒနာခံစားလုိက္ခဲ့ရတဲ့ ညီ 
အစ္မမ်ားက က်ေနာ့္ဆီကုိ ဖုန္းနဲ႕ေရာ၊ စာနဲ႕ပါ တစ္လအတြင္း ၄ေယာက္တိတိ ေရးသား 
ဆက္သြယ္ တုိင္တန္းလာတဲ့အခါမွာ တဏွာနဲ႕ပါဝါ ဆုိတဲ့ က႑ေလး ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေရးသား 
တင္ဆက္ လုိက္ပါတယ္။ က်ေနာ္ေရးတာထက္ ပသီ-ပါစီ ဆုိတဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ကေလာင္ 
နာမည္နဲ႕ သူတုိ႕ ကုိယ္တုိင္ ေရးသားထားတဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းေလး (ဘယ္လို 
ခရစ္ယာန္ မ်ိဳးလဲ) ကုိ ဖတ္ရႈဆင္ျခင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႕ တင္ဆက္ လ္ုိက္ပါတယ္။ က်ေနာ့္ဆီ 
ေရာက္လာတဲ့ စာထဲမွာ ကာယကံရွင္ မိန္းကေလး ကုိယ္စား စာေရး ကၽြမ္းက်င္သူ 

တစ္ေယာက္က ကုိယ္စား ေရးသားၿပီး ကာယကံရွင္က တည္းျဖတ္ ျဖည့္စြက္ ထားတဲ့ 
တုိင္တန္းစာေလးကုိ ေဘာပင္မွင္အေရာင္ မတူ လက္ေရး မတူတဲ့ လူႏွစ္ေယာက္ ရဲ႕ 
ေဒါသအရိပ္အေငြ႕ေတြ ဖိညႇစ္ထားတဲ့ စာေလးကုိ ျဖတ္ေတာက္မႈ မရွိဘဲ တင္ဆက္ လုိက္ 
ပါတယ္။ ကာယကံရွင္နဲ႕ ပရိတ္သတ္ပါ ခံစားနားလည္ ဆင္ျခင္ ႏိုင္ၾကပါေစ။ (အယ္ဒီတာ) 

ဘယ္လို ခရစ္ယာန္မ်ိဳးလဲ  (ပသီ-ပါစီ) 

ခ်စ္ေသာ ယုံၾကည္သူ ဓမၼမိတ္ေဆြ။ ရခဲလွတဲ့ လူ႕ဘဝမွာ လူျဖစ္ခြင့္ ေပးထားတံဲ့ 
ခရစ္ေတာ္ ဘုရားကုိ ရရိွၿပီး။ ယုံၾကည္သူျဖစ္လာတာ ဘယ္ေလာက္ျမတ္သလဲ ဆုိတာ 
စဥ္းစား ေစခ်င္ပါတယ္။  

ျဖစ္ရပ္မွန္ေလး တစ္ခုနဲ႕ သက္ေသခံ ေရးသားလုိက္ပါတယ္။ တစ္ခါက 
စင္ကာပူ ေရာက္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား ယုံၾကည္သူ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ရွိတယ္။ သူ႕ 
စိတ္ထဲမွာ ယုံၾကည္သူအခ်င္းခ်င္း ရည္းစားထားၿပီး ညီေသာထမ္းပုိးနဲ႕ အိမ္ေထာင္ျပဳ 
မယ္လုိ႕ စဥ္းစားထားၿပီး မယုံၾကည္သူေတြနဲ႕ လုံးဝေရွာင္ေနခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေန႕မွာေတာ့ 
သူ႕ စိတ္ကူးထဲကအတုိင္း ဘုရားေက်ာင္းမွာ ယုံၾကည္သူခ်င္း တနယ္သားခ်င္း ေကာင္ေလး 
တစ္ေယာက္နဲ႕ ေတြ႕ဆုံ ခ်စ္ႀကိဳက္မိခဲ့ၾကပါတယ္။ ေကာင္ေလးက ယုံၾကည္သူ အသုိင္း 
အဝုိင္း အမႈေတာ္ေဆာင္ မ်ိဳးရုိးထဲက ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းစုံလင္ က်မ္းစာ ကၽြမ္းက်င္သူ 
တစ္ေယာက္ ျဖစ္သလုိ အသင္းေတာ္မွာ ႏိုးၾကားတက္ႂကြသူျဖစ္ပါတယ္။ ဂီတျမဴးဇစ္ပိုင္း မွာ 
ေရာ အဖက္ဖက္က ပါဝင္ေနတဲ့သူ ျဖစ္ေနလုိ႕ လူတကာ အထင္ႀကီးစရာ အားက်စရာ 
ပါးစပ္က ဘုရား ဘုရားနဲ႕ ျဖစ္ေနတဲ့ သူပါဘဲ။ (လက္ကားယား ျဖစ္ေနတာကုိ ေနာက္မွ သိခဲ့ 
ရတာပါ)။ မိန္းကေလးက သူ႕ရည္းစာ ခရစ္ယာန္ ေကာင္ေလးကုိ ယုံၾကည္စြာနဲ႕ ခ်စ္ျမတ္ႏိုး 
တာေပါ့။ မၾကာပါဘူး ေကာင္ေလးက ဘုရားေက်ာင္း မသြားခင္ အစာစားခ်င္ ဆုိသလုိ 
က်ားဆုိတဲ့ သတၱဝါ ဥပုသ္ မေစာင့္ေတာ့၊ သမင္ငယ္မေလးကုိ စားလုိက္သလုိ မိန္းကေလး 
ကုိ ေကာင္းေကာင္း စားသုံးလုိက္တာေပါ့။ မိန္းကေလးက စိုးရိမ္ႀကီးစြာနဲ႕ အေကာင္အထည္ 
ေပၚလာရင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲလုိ႕ေမးေတာ့။ ေကာင္ေလးက ငါ ဒီလုိ ေယာက်ာ္း မဟုတ္ဘူး။ 
စားၿပီး နားမလည္၊ ဝါးၿပီး ေထြးထုတ္တတ္တဲ့ေကာင္ မဟုတ္ဘူး။ တာဝန္ ယူမယ္လုိ႕ 
ေျဖသိမ့္ လုိက္တာေပါ့။ မိန္းကေလးကလဲ အုိေက ဆုိၿပီး ပြဲသိမ္းလုိက္ပါတယ္။ မၾကာပါဘူး 
အေကာင္အထည္ ေပၚလာပါေလေရာ။ ဒါနဲ႕ မိန္းကေလးက ဖြင့္ေျပာေတာ့ ေကာင္ေလးက 
မယုံဘူးတဲ့။ ညာေနတာလား ဆုိၿပီး ေသြးတုိးစမ္းပါတယ္။ မယုံရင္ လိုက္ခဲ့ဆုိၿပီး 
စီးတီးေဟာက ပန္နီစူးလား ပလာဇာမွာ ေကာင္ေလးေရွ႕ မွာတင္ မိန္းကေလးက ဆီးစစ္ 
ျပတဲ့အခါ ေကာင္ေလး ျငင္းလုိ႕ မရဘူး ျဖစ္သြားပါတယ္။ အရင္ကေပးခဲ့တဲ့ ကတိအတုိင္း 
မဟုတ္တဲ့ စကားမ်ိဳးနဲ႕ ေကာင္ေလးက အဲဒီ ကေလးကုိ အခုမယူေသးဘူး။ တုိ႕ႏွစ္ေယာက္ 
ဘဝအတြက္ ႀကိဳးစား စုေဆာင္းၿပီးမွ အတည္တက် လက္ထပ္ ယူမယ္။ ေလာေလာဆယ္ 
ကေလးကုိ ဖ်က္ခ်ပစ္လုိက္ပါတဲ့။ ခ်စ္ေသာ ယုံၾကည္သူမ်ား၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ အလုိမရိွတဲ့၊ 

ရြံရွာဖြယ္ ေကာင္းတဲ့ အရာကုိ လုပ္ေနရင္ သူတပါးက ေမးလာတဲ့အခါ ယုံၾကည္သူ 
ခရစ္ယာန္လုိ႕ မိမိကုိယ္ကုိ မေျပာပါႏွင့္။ သူတပါး သိကၡာ ကုိယ့္သိကၡာ 
ခ်တာေလာက္နဲ႕ လုံေလာက္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သိကၡာကုိေတာ့ မခ်သင့္ပါ။ 

ဇာတ္လမ္းက ဒီေနရာမွာ မၿပီးေသးပါ။ မိန္းကေလး ကုိယ္ဝန္ ဖ်က္ခ် 
ေနစဥ္မွာ ေကာင္ ေလးက ေနာက္ထပ္ ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္နဲ႕ ထပ္ႀကိဳက္ 
ျပန္ပါတယ္။ မိန္းက ေလးက ေနာက္ ေကာင္မေလးကုိ ေကာင္ေလးရဲ႕ မရုိးသားတဲ့ 
စိတ္ထား ယုတ္မာမႈမ်ား ေျပၾကားတဲ့အခါ ေနာက္ ေကာင္မေလးက မယုံဘူးတဲ့။ 

သူ႕အတြက္ ဒါမ်ိဳး မဆန္းဘူးလုိ႕ ခပ္ေအးေအး ျပန္ေျပာပါတယ္။ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ 
စစ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ဟုတ္တယ္။ ေကာင္မေလးက ေကာင္ေလးနဲ႕ ဘုရားေက်ာင္းမွာ 
အတူတူ Music ေတြ Praise & worship ေတြ အတူတူ ဆုိ၊ အတူတူဦးေဆာင္ ဘုရားေရွ႕ 
လူေရ႕ွမွာ ဟာေလ လုဟာ က်ယ္က်ယ္ေအာ္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ ဟာေလလုယာ 
ေအာ္ကာ ဒုစရုိက္ ျပဳၿပီး ခရစ္ေတာ္ကုိ ကားတုိင္ေပၚက မဆင္းခုိင္းေသးတဲ့ သူေတြ 
ျဖစ္ေနပါတယ္။  

ခရစ္ေတာ္ အေသြးနဲ႕ ဝယ္ယူထားတဲ့ မိမိ ကိုယ္ခႏၶာကုိ မဖ်က္ဆီးဖုိ႕ 
သတိေပးလုိပါတယ္။ ဒီလုိ အျပစ္မ်ိဳး မျပဳမိဖို႕နဲ႕ ျပဳမိၿပီးရင္လ ဲေရွ႕ဆက္မမွားဘ ဲေနာင္တနဲ႕ 
ခရစ္ေတာ္ ေျခရင္းထံျပန္လာကာ မိမိ ထမ္းရမဲ့ တာဝန္ကုိ ထမ္းဖုိ႕ ေရးသား အသိေပး 
လုိက္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကုိ ကားတုိင္ ထပ္မတင္မိပါေစနဲ႕၊ မိမိဟာ ဘယ္လုိ ခရစ္ယာန္ 
မ်ိဳးလ ဲ ဆုိတာ ဆန္းစစ္ၿပီး အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱဝါအသစ္ အေနနဲ႕ အသက္ရွင္ 
ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါစုိ႕။  ။ နာမေတာ္ျမတ္၌ -  ပသီ-ပါစီ 

------------------------------------------------------------------------------- 
သက္ေသခံခ်က္ မႀကီး 

ေရွးဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ သက္ေသ မခံမီ က်မ 
ခံစားရတဲ့ ဘုရားရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ေတြကုိ ေရတြက္မိတဲ့အခါမွာ ေရတြက္လုိ႕ မကုန္ုႏုိင္ 
ေအာင္ မ်ားျပားလွတယ္ဆုိတာ ဝန္ခံပါရေစ။ ဘုရားသခင္က က်မတုိ႕ကုိ ခ်စ္တဲ့အေၾကာင္း 
သက္ေသခံပါရေစ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ႏွစ္က က်မ ခံစားရတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ သက္ေသခံဖို႕ 
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ocifhpum;  6 -122

ဘုရားသခင္ကုိ ကတိေပးခဲ့ေပမဲ့ က်မ ကတိ မတည္ခဲ့ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆုိေတာ ့က်မ 
သက္ေသခံရမဲ့ ကိစၥက နဲနဲ ရွက္စရာ ျဖစ္ေနလုိ႕ပါဘဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခု အခ်ိန္အထိ က်မ 
သက္ေသ မခံဘ ဲေနျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ က်မ သက္ေသ မခံလုိ႕ မရေတာ့ဘူး 
ထင္ပါတယ္။  

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ႏွစ္က က်မ လိပ္ေခါင္းနဲနဲ ထြက္ၿပီး အေလးသြားရင္ ေသြးနဲနဲပါ 
လာပါတယ္။ က်မ အရမ္းေၾကာက္ၿပီး ဆုေတာင္းပါတယ္။ ဒီေရာဂါကုိ ဘုရားသခင္ 
ေပးေပ်ာက္ ေစဖုိ႕ က်မ ဆုေတာင္းပါတယ္။ က်မမွာ ေရာဂါ ကုဖို႕ ပိုက္ဆံလဲ မရိွဘူး။ 
အခ်ိန္လဲ မေပးႏုိင္ဘူး။ သမီးေရာဂါကုိ ေပ်ာက္ကင္းေစေတာ္မူပါ။ ေပ်ာက္ေစခဲ့ရင္ ဘုရား 
သခင္ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္း သက္ေသခံပါ့မယ္လုိ႕လဲ ကတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္က်ေတာ့ 
အဲဒီေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မ ဘုရားေက်ာင္းမွာ သက္ေသ မခံျဖစ္ပါ 
ဘူး။ ဘုရားေက်ာင္းက ျပန္လာရင္ ဘုရားသခင္ သမီးကုိခြင့္လႊတ္ပါ။ ဒီေန႕လဲ သက္ေသ 
မခံျဖစ္ဘူးလုိ႕။ ဒီလုိနဲ႕ အလုပ္ ၂ႏွစ္ျပည့္လုိ႕ ျမန္မာျပည္ ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။ အခုဆုိ ၄ႏွစ္ 
ရွိသြားပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ သက္ေသမခံ ျဖစ္ေသးပါဘူး။ အခုေတာ့ အဲဒီေရာဂါ ျပန္ထ သလုိ ခံစား 
ရပါတယ္။ က်မ ဘုရားကုိ ကတိမတည္လုိ႕ ဒီေရာဂါျပန္ထတာလုိ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြက 
ဝိုင္းေျပာၾကပါတယ္။ အခုေတာ့ ဘုရားသခင္ဟာ အနာေရာဂါကုိ ေပးေပ်ာက္ ေစႏိုင္တဲ့ 
တန္ခိုးရွင္ ဘုရား ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ က်မ မေနႏုိင္ဘဲ သက္ေသခံ ေရးသားလုိက္ပါတယ္။ 
က်မ ကုိလဲ ဘုရားသခင္က အဲဒီ ေရာဂါကုိ လုံးဝေပးေပ်ာက္မယ္ဆုိတာ အႂကြင္းမဲ့ ယုံၾကည္ 
ပါတယ္။ ။ မႀကီး 

----------------------------------------------------- 
စာတန္၏စုံစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္း ေဆာင္းရနံ႕ 

ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ ပရိတ္သတ္အားလုံးကုိ သမီးခံစားရတဲ့ ဘုရားသခင္ ေကာင္း 
ျမတ္ျခင္းအေၾကာင္း သက္ေသခံ ေရးသားလုိက္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္မ်ားက သမီးကုိ 
ခင္တဲ့ အန္တီတစ္ေယာက္က သမီးဆီကုိ ဖုန္းဆက္ပါတယ္။ အဲဒီေန႕က သူ ပြဲစားအိမ္ကို 
အလည္ ေရာက္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ သမီးရဲ႕ အိမ္ရွင္ေတြက သမီးကုိ မႀကိဳက္လုိ႕ ပြဲစားအိမ္ 
လာၿပီး လူအသစ္ လာေရြးတာကုိ သူကုိယ္တုိင္ေတြ႕ခဲ့တယ္။ အိမ္ျပန္ဖို႕ အလုပ္ျပဳတ္ဖိ္ု႕ 
အသင့္ ျပင္ထားပါလုိ႕ လွမ္း သတိ္ေပးပါတယ္။ သမီးလဲ စိတ္ဓါတ္အရမ္းက်ၿပီး သူတို႔ 
အလုပ္ မျဖဳတ္ခင္ ကုိယ့့္ဘာသာ ျမန္မာျပည္ ျပန္မယ္လုိ႕ စိတ္ကူးမိတဲ့အထိ ျဖစ္သြားပါ 
တယ္။ စိတ္ဓါတ္ အရမ္းက်လုိ႕ ႀကံရာမရျဖစ္ၿပီး က်မ္းစာကုိ အၿမဲတမ္း တတြတ္တြတ္ 
ရြတ္ေနခဲ့ မိပါတယ္။ ေနာက္ေန႕က်ေတာ့ ဆရာက သမီးကုိ စကားေခၚ ေျပာပါတယ္။ ဆရာ့ 
ဆီက ̏အလုပ္ျဖဳတ္လုိက္ၿပီ၊ အိမ္ျပန္ ̋ ဆုိတဲ့ စကားကုိ ၾကားရမယ္ထင္ၿပီး သမီး စိတ္ေတြ 
အရမ္း လႈပ္ရွားေနခဲ့မိပါတယ္။ ဆရာက သမီးကုိ ဆုံးမ စကားေျပာပါတယ္။ အလုပ္ကုိ 
ဘယ္လုိ လုပ္ရမယ္ဆုိတာ ေျပာျပ သင္ျပေပးပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သမီးကုိ အလုပ္ ဆက္ 
ခန္႕မယ္ လစာ ေဒၚလာ ၅ဝ တုိးေပးမယ္လုိ႕ ေျပာပါတယ္။ သမီး ဝမ္းသာလုိက္တာ ေျပာ 
မေနပါနဲ႕ေတာ့။ အဲဒီ ညက သမီး ဖတ္ေနက် က်မ္းစာက အာၿဗံဟံ စံုစမ္းျခင္းကို 
ေအာင္ျမင္တဲ့ အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္ေနက်ထက္ ပိုမ်ားမ်ား ဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ စံုစမ္း 
ေႏွာက္ယွက္ စိတ္ပ်က္ျခင္းကုိ ဘုရားသခင္က ဝမ္းေျမာက္ ကခုန္ျခင္း ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ အတြက္ 
ေက်းဇူေးတာ္ အထူးခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား သမီးအတြက္ ဆုေတာင္း 
ေပးဖုိ႕ကေတာ့ ဆရာမရဲ႕ သားေလးကုိ ေကာင္းေကာင္းထိန္းႏုိင္ဖို႕ ဥာဏ္ ပညာနဲ႕ က်န္းမာ 
ျခင္း ရဖုိ႕ ဆုေတာင္းေပးပါလုိ႕ ႏႈိးေဆာ္ သက္ေသခံလုိက္ပါတယ္။  

ေဆာင္းရနံ႕ (ေနာ္ဝင့္ေရႊစင္ထြန္း) 
              ----------------------------------------------- 

ဂဏန္းဥပမာ  မင္းေအာင္သက္လြင္ 
တစ္ခါက ရြာတစ္ရြာမွာ မုတ္ဆုိးမ တစ္ေယာက္ရွိတယ္။ တစ္ေန႕ 
ေတာ့ သူဟာ လူေကာင္းေတြ ေနထုိင္တဲ့ ရြာက ေစ်းထဲမွာ 
ေရာင္းတဲ့ ဂဏန္းေတြကုိ ဝယ္လာ တယ္။ အဲဒီလုိဘဲ အနီးနားမွာ 

ရွိတဲ့ ေနာက္ရြာတစ္ရြာက လူဆုိးေတြ ေနတဲ့ရြာက ဂဏန္းေတြလဲ ဝယ္လာခဲ့ 
တယ္။ အဲဒီညမွာေတာ့ ရြာႏွစ္ရြာက ဝယ္လာတဲ့ ဂဏန္း ေတြကို အုိး တစ္အုိးစီမွာ သပ္သပ္ 
စီ ထဲ့ထားလုိက္တယ္။ ေနသာက္ တစ္ေန႕ မနက္ မွာေတာ့ အုိးႏွစ္အုိးစလုံးမွာ ရွိတဲ့ ဂဏန္း 
ေတြထဲက လူဆုိးရြာက ဂဏန္း ေတြဟာ တစ္ေကာင္မွ မရိွေတာ့ဘဲ အကုန္လုံး လြတ္သြား 
တာကုိေတြ႕ရၿပီး၊ လူေကာင္း ရြာထဲက ဝယ္လာတဲ့ ဂဏန္းအုိးထဲက ဂဏန္းေတြကေတာ့ 
တစ္ေကာင္မွ မလြတ္ဘဲ အကုန္လုံး အုိးထဲမွာ ရွိေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒါနဲ႕ မုတ္ဆုိး 
မႀကီးက ဗိုက္ဆာဆာ၊ စိတ္ဆုိးဆုိးနဲ႕ လူေကာင္းရြာက ဂဏန္းေတြ အကုန္လုံးကုိ ေရဆူဆူ 
အု္ိးထဲ ထည့္ျပဳတ္ၿပီး ငရုတ္သီးစိမ္း စပ္စပ္ကုိ မက်ည္းသီး ခ်ဥ္ခ်ဥ္၊ နံနံပင္ အုပ္ထားတဲ့ 
အခ်ဥ္ ရည္နဲ႕ အားရပါးရ စားလုိက္ပါေတာ့ တယ္။ 

ပံုျပင္ေလးက ဒီမွာ ၿပီးမသြားပါဘူး။ လူေကာင္းရြာထဲက ဂဏန္းေတြက အုိး 
ထဲမွာ အကုန္လုံး က်န္ေနၿပီး၊ လူဆုိးရြာက ဂဏန္းေတြ အကုန္လုံး လြတ္သြားတာ 
အေၾကာင္းရင္း ရွိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ ဆုိေတာ့ လူေကာင္းရြာက ဂဏန္းေတြဟာ 

တစ္ေကာင္နဲ႕ တစ္ေကာင္ ကူညီ ယုိင္းပင္းမွဳ မရိွဘဲ မနာလုိစိတ္ ရွိတယ္။ တစ္ေကာင္က 
ကုိယ့္ထက္ သာရင္ ေနာက္တစ္ေကာင္က မနာလုိတတ္ဘူး။ အုိးထ ဲေရာက္ေနတဲ့ ဂဏန္း 
ေတြထဲက ထူးထူး ခၽြန္ခၽြန္ တစ္ေကာင္က အုိးႏွဳတ္ခမ္းေပၚ တက္ၿပီး လြတ္ရာလမ္း ရွာရင္ 
က်န္တဲ့ အေကာင္ေတြက ဝိုင္းဝန္း မတြန္းတင္ ေပးဘဲ အေပၚကေကာင္ ေအာက္ျပဳတ္ 
က်ေအာင္ ဆြဲခ်ၾက ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး မိုးသာ စင္စင္လင္းသြားတယ္။ လြတ္ခ်င္တဲ့ 
ေကာင္က အ္ုိးႏွဳတ္ခမ္းေပၚ တက္ လုိက္၊ က်န္တဲ့ေကာင္ေတြက မနာလုိျဖစ္ၿပီး ျပန္ဆြဲခ် 
လုိက္နဲ႕ လုံးလည္ ခ်ာလည္ လုိက္ေန ပါေတာ့တယ္။ မနက္ မိုးလင္းေတာ့ တစ္ေကာင္မွ 
မလြတ္ဘဲ အကုန္လုံး ေရေႏြး ပူပူထဲ ထည့္အျပဳတ္ခံရၿပီး ဘဝ နိဂံုးသတ္ သြားၾကပါ တယ္။ 

လူဆုိးရြာက ဂဏန္းေတြကေတာ့ စည္းလုံးညီညြတ္ၿပီး မနာလုိစိတ္ ကင္းၾက 
ပါတယ္။ စြန္႕စားတတ္တဲ့ ပထမ တစ္ေကာင္ကုိ အုိး ႏွဳတ္ခမ္းေပၚ ေရာက္ေအာင္ အားလုံး 
က ေအာက္ကေန ဝိုင္းဝန္း တြန္းတင္ေပးလုိက္တယ္။ အေပၚေရာက္ေနတဲ့ ေကာင္က 
ေနာက္ တစ္ေကာင္ကုိ အေပၚကေန ဆြဲတင္ က်န္တဲ့ ေအာက္က ေကာင္ ေတြက ေအာက္ 
ကေန အေပၚကုိ တြန္းပုိ႕ ေတာ့ အုိး အေပၚကို ႏွစ္ေကာင္ ေရာက္သြား တယ္။ အဲဒီ 
နည္းအတုိင္ ဆြဲတင္ၾက၊ တြန္းပုိ႕ ၾကနဲ႕ တစ္ေကာင္ၿပီးတစ္ေကာင္ လြတ္ရာ လြတ္ 
ေၾကာင္း ̏စည္းလုံး ညီညာ ေအာင္ ေၾကာင္းျဖာ ̋ လာလုိက္တာမွ တစ္ေကာင္မွ မက်န္ 
အကုန္ လုံး မနက္ မိုး မလင္း ခင္မွာ လြတ္သြားၾကပါေတာ့တယ္။  

အဲဒီလုိ စည္းလုံးတဲ့ လူဆုိး ဂဏန္းေတြကေတာ့ လူေကာင္း ဂဏန္းေတြလုိ 
ေရေႏြး ဆူဆူနဲ႕ မေတြ႕ရဘဲ။ ၾကည္လင္ ေအးျမတဲ့ စမ္းေခ်ာင္းေရ ေအးေအးေလးနဲ႕ လတ္ 
ဆတ္တဲ့ ေရေမွာ္ပင္ေတြၾကားမွာ လူးလာ ေျပးလႊားရင္း ကမ္းစပ္က ရႊံ႕ထူထူ ၾကားက 
သူတုိ႕ေနအိမ္ တြင္းေလးထဲမွာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ေနေနရပါ ေတာ့တယ္။ 
 ဒီပံုျပင္ေလးကုိ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ဦးက 
သူတုိ႕ ႏိုင္ငံရဲ႕ ရိုးရာပုံျပင္ေလး တစ္ပုဒ္အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ရင္း ေျပာျပ သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီပံုျပင္ေလးကုိ နားေထာင္ေနရင္း ကၽြန္ေတာ္ ၾကက္သီး ျဖန္းျဖန္းထ လာပါတယ္။ ပံုျပင္ 
ေလးရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ မိသားစု စိတ္ဓါတ္ ေတြ။ ေမတၱာေတြ။ စည္းလုံးညီၫြတ္မွဳေတြ 
စတဲ့ နက္ရွိဳင္းတဲ့ အရာေတြ ပါပါတယ္။  
 ဒီပံုျပင္ေလးကုိ ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း ေျပာျပတာ အေၾကာင္း ရွိပါတယ္။ 
တစ္ေန႕ သူနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ စကားစပ္မိရင္း စင္ကာပူ အလုပ္အေၾကာင္း ေျပာမိ ၾကပါတယ္။ 
သူက အရင္တုံးက ႏိုင္ငံျခားသားပါ။ work permit နဲ႕ စင္ကာပူမွာ အေျခ ခံ အလုပ္ 
သမားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနတုံး တစ္ေန႕မွာ သူနဲ႕ ႏိုင္ငံခ်င္းတူ၊ လူမ်ိဳးတူ သူငယ္ခ်င္း 
တစ္ဦးနဲ႕ ကုမၸဏီ တစ္ခုတည္းမွာ အတူတူ အလုပ္လုပ္ရင္း PR (Permenent resident) 
ေလွ်ာက္ဖို႕ သူေဌးကုိ သူတုိ႕ အလုပ္ ေထာက္ခံစာမွာ ဆုိင္းထုိးဖုိ႕ အတူတူ တုိင္ပင္ၿပီး 
လုပ္ထားၾကတယ္။ သူေဌးဆီ အတူတူ သြားဖုိ႕ တုိင္ပင္ၿပီးကာမွ သူ႕ သူငယ္ခ်င္းက 
သစၥာေဖာက္ၿပီး သူ႕ထက္ ဦးေအာင္ သူေဌးဆီ သြား ဆုိင္းထုိး လုိက္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ 
သူ႕ကုိ လိမ္ေျပာ ပါတယ္။ သူေဌးက PR တင္ဖို႕ ဆုိင္း မထုိးေပးဘူး မသြားနဲ႕တဲ့။ 
တကယ္ေတာ့ သူေဌးက သေဘာ ေကာင္းလြန္းအားႀကီးၿပီး ထုိးေပးလုိက္ ပါတယ္။ သူက 
သူငယ္ခ်င္း စကားကုိ ယုံလုိ႕ ဆုိင္း မထုိး PR မတင္ဘ ဲ ေနလုိက္တာ PR မက်ဘူး။ သူ႕ 
သူငယ္ခ်င္းကေတာ့ ေကာင္းစားၿပီး PR ရသြားပါတယ္။ လူမ်ိဳးတူ သူငယ္ခ်င္းက မကူညီဘဲ 
သစၥာ ေဖာက္ခံရတာျဖစ္ပါတယ္။ 

က်ေနာ္ အရင္တုံးက လုပ္ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳး အလုပ္သမားေတြ 
အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ အားလုံးဟာ ကုိယ့္ ပညာနဲ႕ကုိယ္၊ ကုိယ့္ အစြမ္းအစနဲ႕ ကုိယ္ 
ရိုးရုိး သားသား လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ၾကေပမဲ့ တစ္ေယာက္ေသာ ျမန္မာ ကေတာ့ သူေဌး 
ကေတာ္နဲ႕ ေပါင္းၿပီး ျမန္မာ အခ်င္းခ်င္း ေခ်ာက္တြန္း၊ ဂံုးေခ်ာၿပီး သူႀကီးပြားေအာင္ သူေဌး 
ႀကိဳက္ေအာင္ ပိုက္ဆံ မ်ားမ်ားရေအာင္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သူကုိယ္တုိင္က ဖဲကစား၊ အရက္ 
ေသာက္၊ ျမာေပြ တတ္သူျဖစ္ေပမဲ့ သူေဌးေရွ႕မွာ သူ ဘာမွ မလုပ္တတ္သလုိ၊ လူေကာင္းလုိ 
ဟန္ေဆာင္ၿပီး တျခားသူေတြက မဟုတ္တာ အကုန္လုပ္တဲ့အေၾကာင္း မေကာင္းေျပာ 
မ်က္ႏွာ ရေအာင္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာ အတတ္ပညာမွ မတတ္တဲ့ သူ႕ညီေလး ကုိလဲ အလုပ္ 
ရေအာင္ သြင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ေၾကာင့္ အလုပ္ျပဳတ္သြားသူေတြ။ ဒုကၡေရာက္ သြားသူ 
ေတြ။ အႏိွမ္ခံရတဲ့သူေတြ မနည္းပါဘူး။ ေနာက္ဆုံး အဲဒီလုိ မေကာင္းႀကံသူရဲ႕ ရလဒ္က 
ေတာ့ သူ႕ညီ ကုိယ္တုိင္ မေကာင္းတဲ့ မိန္းမနဲ႕ သြားအိပ္ၿပီး အလုပ္မဆင္းႏုိင္တဲ့ တစ္ေန႕မွာ 
အလုပ္ ျပဳတ္ၿပီး ျမန္မာျပည္ကုိ ခ်က္ျခင္း ျပန္ပို႕ခံထိသြားပါတာ္။ ရိုးရုိး မျပန္ရဘဲ ဂိုဏ္းစတား 
လူဆုိးဂုိဏ္းကုိ ငွားၿပီး ထြက္မေျပးေအာင္ ျပန္ပို႕လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူကုိယ္တုိင္လဲ 
အလုပ္ သက္တမ္းတုိး မရလုိ႕ ခနခန စေတးေရွာင္ရတဲ့ ဘဝကုိ ေရာက္သြားပါတယ္။ 
က်ေနာ့္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း ပံုျပင္ေျပာျပသူ ဆုိလုိတဲ့ အဓိပါၸယ္ကေတာ့ သူ႕ လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း 
မကူညီဘဲ လူမ်ိဳး တူသူ ခ်င္းက သူမ်ား ကုိယ့္ထက္ ေကာင္းစားၿပီး ကုိယ့္ထက္ သာမွာကုိ 
မနာလုိ တတ္တဲ့ အေၾကာင္းဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အုိးထဲ ထည့္အျပဳတ္ခံ ထိတဲ့ ဂဏန္းေလး 
ေတြလို မျဖစ္ဖို႕ သတိေပး ေဆာင္းပါးေလး ေရးသားတင္ဆက္လုိက္ပါတယ္။ ။   

မင္းေအာင္သက္လြင္  
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