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က်ေနာ္၏ရင္တြင္းစကား - ၄  မင္းေအာင္သက္လြင္ 

၁။ ရင္ထဲက ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ေျပာတဲ့ စကားဟာ ေသးးသိမ္တဲ့တရား (သုိ႕) 
ေမွးမိွန္တဲ့ စကားမ်ားျဖစ္သြားရင္လဲ ခြင့္လႊတ္ပါ သခင္။ 
̏ေတာင္းမွာအကြပ္ လူမွာ အဝတ္ ̋ ဆုိတဲ့ ဆိုရုိးစကားအတုိင္း  
လူ႕ အသုိင္းအဝုိင္းမွာ အကႌ် ဆိုတာ မပါမရွိ ကမၻာသိတဲ့ အရာတစ္ခုလို႕ ဆိုၾကေပမဲ့။  
အာဒံ နဲ႕ ဧဝဟာ ဧဒင္ထဲမွာ အဝတ္မပါ အကႌ် ဗလာနဲ႕  
တဏွာ ကင္းစြာ ေနခ့ဲဖူးပါတယ္ သခင္။  
ဘုရားစကားကို နားထမဲွာ အမွားထင္ၿပီး စာတန္ရဲ႕ စကားကုိ နားေထာင္ 
ေျဖဆည္မရတဲ့ သားေကာင္ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာေတာ့ ကိုယ္ေပၚမွာ ဝတ္လစ္စလစ္နဲ႕  
အျပစ္ ျဖစ္ခ့ဲတဲ့ အာဒံဟာ ရွာႀကံၿပီး သေဘၤာသဖန္းရြက္ကို ကိုယ္ေပၚဖံုး  
အကႌ် အျဖစ္ သံုးခ့ဲဖူးပါတယ္ သခင္။ 
၂။ က်ေနာ္သိသေလာက္ေတာ့ ေရာင္းတန္းမဝင္တဲ့ အေဟာင္းတန္းစင္ေပၚက အကႌ် 
တံငါသည္ ကုိသိန္းႂကြယ္ရဲ႕ အကႌ်၊ တဏွာဆြယ္တဲ့ မိန္းမလည္ရဲ႕ အကႌ်   
လြမ္းေတးဆိုတဲ့ အေပ်ာ္မယ္ရဲ႕ အကႌ်၊ လမ္းေဘးမွာ ငုိေနတဲ့ အေၾကာ္သည္ရဲ႕ အကႌ်   
ဇိမ္ခံ ကားထဲက ကလိမ္ဥာဏ္ သမားရဲ႕ အကႌ်။  
လကမၻာေပၚက အာကာသ ယာဥ္မွဴးရဲ႕ အကႌ်   ။ 
ဘဝအနာေပၚက ပကာသန ယစ္မူးသူရဲ႕ အကႌ်။ 
ေျပာမကုန္ေအာင္ သတင္းႀကီးတဲ့ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးရဲ႕ အကႌ်   
ေလာဘေဒါသ အရံႈးေပၚတဲ့ ေဂါလေဂါသကုန္းေတာ္ေပၚက သခင္ ဝတ္ခ့ဲဖူးတဲ့ အကႌ်။  
အကႌ်  ေတြရဲ႕ ေကာင္းျခင္း မေကာင္းျခင္း အေၾကာင္းအရင္းေတြကို  
ေမာင္းသတင္း မခတ္ခ်င္ေပမ့ဲ ၊ က်ေနာ့္ အေပါင္းအသင္းေတြထဲမွာေတာ့။  
တစ္ေန႕ထမဲွာ အကႌ် ေပါင္းစုံကို ထည္လဲ ဝတ္ႏုိင္သူနဲ႕၊  
အကႌ်   တစ္ထည္ကို ေန႕စဥ္ရက္ဆက္ ဝတ္သူေတြဟာ 
အဝတ္ထက္ ကိုယ္္ခႏၶာျမတ္တယ္ဆုိတဲ့ သခင့္ရဲ႕ က်မ္းစကားကို ဗန္းစကား ထင္ၿပီး  
သခင့္ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ျပက္ယယ္ျပဳ ေနတာကိုလဲ ခြင့္လႊတ္ပါ သခင္။ 
၃။ ကမၻာဦးက်မ္းထဲမွာေတာ့ ေယာသပ္ဟာ သိကၡာနဲ႕ အရွက္အတြက္  
ေပါတိဖာ မယား လက္ထဲက အကႌ်ကုိခၽြတ္ခ့ဲၿပီး ကုိယ္လြတ္ရုန္း ထြက္ေျပးခဲ့ဖူးေပမဲ့  
ယာကုပ္ဟာ ဆႏၵနဲ႕ ရမက္ အတြက္ အစ္ကုိရင္း ဧေသာရဲ႕ အကႌ်ကုိ  
ခုိးဝတ္ၿပီး ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ လိမ္ညာ ေတာင္းခ့ဲဖူးပါတယ္ သခင္။ 
အဒဲီလုိ အကႌ် ခၽြတ္သူနဲ႕ အကႌ်ဝတ္သူ ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ကမၻာဦးက်မ္းထဲက ပုံစံအတုိင္း  
ဓမၼသစ္ေခတ္ ေရာက္ေတာ့ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းႀကီး ၃ထမွဲာ  
အဝတ္အကႌ်   မညစ္ညဴးေသးတဲ့ သာဒိ အသင္းသား တစ္ခ်ိဳ႕နဲ႕ 
အဝတ္ အခ်ည္းစည္းျဖစ္ေနတဲ့ ေလာဒိကိ အသင္းသားေတြ အေၾကာင္း 
တေစ့တေစာင္း ေလ့လာမိခ်ိန္မွာေတာ့ က်ေနာ္ ကုိယ္တိုင္လဲ  
ဘုရားသခင္ကို အာခံသူ။ အမွားဘုရင္ စာတန္လူရဲ႕  
ဒုစရုိက္ အကႌ်ကုိ ရူးရူးမုိက္မုိက္ ဝတ္ဆင္ခ့ဲၿပီးၿပီေပါ့ သခင္။ 
၄။ တကယ္ေတာ့လူေတြဟာ အဆင္းသ႑ာန္ရဲ႕အတြင္းအမွန္ကို  
ႁခြင္းခ်န္ထားဖို႕အတြက္ - အေပၚယံ မက္လုံးတရားေတြနဲ႕ မေလ်ာ္ကန္တာကုိ  
ပ်က္သုဥ္းသြားေစဖို႕ လိမ္လည္ကာ ဝွက္ဖုံးဖုိ႕ ႀကိဳးစားရင္း  
အကႌ်  ဆိုတဲ့ အေရခြံ ပါးပါး တစ္ထည္ကို ခႏၶာကိုယ္ေပၚ အကာအကြယ္ျပဳၿပီး 
သ႑ာန္ အတုနဲ႕ ဟန္ဆာင္မႈ ျပဳေနၾကတာပါသခင္။   
၅။ ဒီလုိဆိုရင္ ငုိေနတဲ ့ကမၻာႀကီးအတြက္ ကုိယ္ခႏၶာ ဗလာခ်ည္းသက္သက္နဲ႕  
လုိတဲ့ ေနရာမွာ သာသနာခရီးဆက္ဖုိ႕အတြက္ ႀကိဳးစားေနသူေတြရဲ႕  
မဖြယ္မရာေတြကို ကြယ္ကာႏုိင္ဖုိ႕ သခင့္ရဲ႕ အေသြးေတာ္နဲ႕  
ေဆးေလ်ာ္ထားတဲ့ အကႌ်တစ္ထည္ေလာက္ ခ်ဳပ္ေပးလွဲ႕ပါေတာ့ သခင္။ 
မင္းေအာင္သက္လြင္ 
------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 

 
ပဥၥလက္ႏွလံုးသား (ဝင္းျမင့္ဦး) 

အေမွာင္ေၾကာင့္ အလင္းတန္ဖုိး တက္လာတာ မဟုတ္၊ 
အလင္းတန္ဖုိး ထင္ရွားလာပဲ ျဖစ္တယ္။ 

အညွာ မခုိင္လို႕ပန္းေၾကြျခင္းသက္သက္ မဟုတ္၊ 
ကမၻာဆြဲအားကို ေမ့ေနတတ္ၾကတယ္။ 

ဝတ္လစ္စလစ္ ႏွလုံးသား မခ်စ္တတ္တာ မုန္းလို႕မွ မဟုထ္ပဲ။ 
ပန္းပ်ိဳးလက္နဲ႔ ပန္းခုိးလက္ကုိ အတၱမ်က္မွန္နဲ႔ စစ္တမ္းထုတ္မိျပန္ပါေရာ။ 

၂နဲ႕ ၂ေပါင္း ၅ ျဖစ္သြားတဲ့ SYNERGYေခတ္ႀကီးထဲမွ 
ဝိညာဥ္အႏွစ္ေတြ ဘာေၾကာင့္မ်ား အရည္ေတြ ႀကဲေနရတုန္း ပါလိမ့္ေနာ္။ 

မင္းကိုငါ နားမလည္တာ ငါည့ံလို႔ေပါ့။ 
ငါ့ကိုယ္ငါ ကေတာ့ နားမလည္တာလား ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္  

ဂုရုမိႈင္း ကတ္ေနလား အတတ္မသိ၊ ေဟာ----ၾကည့္စမ္းပါဦးဗ်ာ။ 
သခင့္စကားမွာ မွင္ျဖဴႀကီးေတြနဲ႔ ေရးထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာတစ္ခု----။ 

" ေတြ႕ရင္ေျပာၾကပါ၊ ေက်းဇူးဆပ္ပါမည္၊ 
"ကြက္ၾကားမုိးႏွလံုးသား။ "  (WMO) 10-9-2012 

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

သင့္အတြက္ေယရႈလာခ့ဲသည္ ထူးေဝေက်ာ္ 
ေယရႈရွင္သည္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ တံခါးေခါက္၍  

မေခၚလလဲာႏွင့္ ေခၚလလဲာႏွင့္ လာသာ ေနမွာ ဆီးႀကိဳပါေလ။ 
ေယရႈရွင္သည္ ဝန္ေလးသူမ်ား ၿငီးတြားငိုသူ အားနည္းသူတို႕  
ငါ့ထံသုိ႕လာ က်မ္းလာ ကတိ ပ်က္ယြင္းမရိွ တည္ပါဘိသည္။ 
ေယရႈရွင္ သင့္အားလမ္းျပ ကယ္မ ခ်င္၍ သင့္အိမ္ အေရာက္  
လွမ္းေလွ်ာက္လာတာ ႏွလုံးသားႏွင့္ဆီးႀကိဳပါ။  ။ ထူးေဝေက်ာ္ 

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

 ေနာင္တနွလုံးသားရဲ႕တုိးလ်ိွဳးသံ ေရဗကၠ ( U Y G ) 
ခ်စ္တဲ့ သခင္ရယ္၊ အရင္က အမွားေတြအတြက္ ေတာင္းပန္တိုးလ်ွိုဳး၊ 

ခြင့္လႊတ္ရန္ ေမ်ွာ္ကုိးရင္း မထိုက္တန္တဲ့ကၽြန္မ ႁမြက္ဆုိကာ ဖြင့္ဟခ်င္ပါတယ္....။ 
သခင့္ကုိ ပစ္ပယ္ကာသြား ၊ အျခားအရာေနာက္  

ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုက္ခ့ဲမိတဲ့ ကၽြန္မ၊ ခဏတာ ေဝဟင္ယံမွာ ဝဲပ်ံရင္း၊  
အေက်နပ္ႀကီး ေက်နပ္ခ့ဲတယ္။ ငွက္ငယ္ေလး တစ္ေကာင္လုိပါဘဲ...... 

ႀကီးမားတဲ့ ေလေပြရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့ ရုိက္ခ်က္ေၾကာင့္၊  
ေတာင္ပံနွစ္ဖက္က်ိဳး ဘဝမွာခုိကိုးရာမဲ့၊ ဒုကၡဗ်ာပါဒ ၾကံဳ၊  

ေသာကေတြ အဖုံဖုံနဲ႔ ကူမ့ဲသူ မရိွေတာ့မွ၊  
သခင့္ကုိ သတိရမိတယ္...။ သစၥာမဲ့ခ့ဲ ကၽြန္မမုိ႔ ၊ ခြင့္လႊတ္ဖုိ႔ရန္  

မထိုက္တန္ေသာ္လည္း --- ဒါဏ္ရာမ်ားစြာ၊ ဖိစီးကာ နိွပ္စက္တာမုိ႔  
နာက်င္မႈေတြ ေဝးကြာေစဖို႔၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ ေဖးကူလွည့္ပါ သခင္ရယ္..။    ။  

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

ၿပံဳးလုိ႕ Thian Hnem Par (သဲျမတ္မြန္) 
ဘယ္ညာ ေတာင္ေျမာက္ ၾကည့့္၊ ဖန္ဆင္းရွင္လက္ရာ  
ေန႕ႏွင့္ည အရာခပ္သိမ္း အခမ့ဲ ေပးေသာ ေမတၱာရွင္။ 

စိမ္းလန္းေသာ အရပ္မွာ ေနရလို႕ ကၽြႏု္ပ္ ၿပံဳးလို႕ေပ်ာ္ႏုိင္တယ္။  
ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္း ရင္ဆိုင္ရလဲ ၊ ေဘးက ေဖးကူ ရင္ဆုိင္ေပး  

တြဲလ်က္ေလွ်ာက္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ရိွလို႕ ကၽြႏု္ပ္ၿပံဳးလို႕ ရင္ဆိုင္ႏုိင္တယ္။  
လိႈင္းထန္ေသာ ပင္လယ္ျပင္ထဲ၊ ကုန္း မျမင္ရေသးလဲ  
ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူမုိ႕ ကၽြႏ္ုပ္ ၿပံဳးလုိ႕ေလွာ္ခတ္မယ္။  

ပန္းတိုင္ မေရာက္ လဲက် ႏြမ္းလ်လဲ ၊ ခြန္အား ျဖည့္စြက္သူ  
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ကုိယ္ေတာ္ရိွလို႕ ကၽြႏ္ုပ္ ၿပံဳးလုိ႕ ေျပးေလွ်ာက္ဆုံးတိုင္။  
ၾကမ္းတမ္းေသာ ကႏၱာရ သဲထဲ လွမ္းေလွ်ာက္ေသာ္လဲ ေျခေခါင္း မပူ အရိပ္ေပးေသာ  
ကုိယ္ေတာ္ရိွလို႕ ကၽြႏ္ုပ္ၿပံဳးလို႕ ေျပးလႊား ၿပံဳးလို႕။    
----------------------------------------------------- 

သူငယ္ခ်င္းအတြက္ မေလး(တပ္ႀကီးကုန္း) 
ေလာကလူ႕ေဘာင္ အျပစ္ေမွာင္မွ လြတ္ေျမာက္ဖုိ႕ရန္  
အသက္ကို စေတး ၊ တုိ႕ အျပစ္ေႂကြးအတြက္ ကားတုိင္ကုိ ထမ္း  
ကရာနိလမ္းကို အၿပံဳးမပ်က္ သခင္ေလွ်ာက္ခ့ဲ။ ေရြးႏႈတ္ကယ္သူ ကယ္တင္သူ 
သခင့္ေမတၱာ အဂၢါေဘ ကုိ ၊ တုိ႕ေတြ ရင္မွာ ေရတြက္ကာ  
ဒီေက်းဇူးအေၾကာင္း မိတ္အေပါင္းကုိ ေျပာၾကားဖုိ႕ရန္ အခ်ိန္တန္၍  
သင္ႏွင့္ကၽြဳႏ္ုပ္ ေလာက ပင္လယ္ ကြင္းႀကီးထဲမွာ ဝိညာဥ္မ်ားစြာ ရိတ္သိမ္းမွာမုိ႕  
အတူတကြ ဆက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ သခင့္ သာသနာေဘာင္ တုိးတက္ေအာင္လို႕ 
အေမွာင္ထဲမွ ေနာင္တ တရားေတြ ေပ႔ြဖက္ ရုန္းကာ ထြက္ခ့ဲေတာ့ သူငယ္ခ်င္း။  
-------------------------------------------------------------------- 

ေစ့ေစ့ေတြးၾကည့္ပါမိတ္ေဆြ သေမာခ်ီး(သာယာဝတီ၊ ကုန္းမီးနင္း အသင္းေတာ္) 
ပညာခၽြန္လွ ပါေမာကၡလဲ ဘဝ ̏ က ̋ မွ စ ခ့ဲသည္။ 
ထုိနည္းတူစြာ ရွည္လ်ားေဝးလံ မုိင္ေထာင္ခရီးလဲ ေျခတစ္လွမ္းမွ စ ခ့ဲသည္ဘဲ။ 
ထုိထို စာဆို မ်ားစြာရွိလဲ ဘဝ အစ မလွသည့္အခါတြင္  
ခရစ္သခင္ကုိပင္ အျပစ္ျမင္ခ်င္။ ေၾသာ္ - ထိုလူသားမ်ား ခက္ပါဘိလား။ 
ေစ့ေစ့ေတြးက ေရးေရးျမင္တဲ့။ ခါတေလမ်ား ေစ့ေစ့ေတြးၾကည့္ၾကစုိ႕လား။ 
ခရစ္သခင္ ကိုယ္၌ပင္လွ်င္ အမိဝမ္းတြင္း  
ပ႗ိသေႏၶ ယူစဥ္ ကတည္းက အသက္ေဘးႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရ။ 
ဖြားခ်ိန္တန္လို႕ ဖြားျပန္ေသာ္လဲ ႏြားတင္းကုတ္တြင္း ႏြားစားခြက္ထဲ ဖြားျမင္ခ့ဲရ။ 
ထုိမွ်မက အရြယ္ေရာက္လုိ႕ ႀကီးျပင္းလာေသာ္ ျမဴတစ္မႈန္မွ် ျပစ္ မရိွပါဘ။ဲ 
ဆူးရစ္သရဖူ ေဆာင္းလွ်က္ႏွင့္ ကားတုိင္ထက္တြင္ သတ္ခံခ့ဲရ။  
ရင္တြင္းပူျခစ္ ေရဆာလြန္းလဲ ေရတစ္စက္မွ်ပင္ မေသာက္ခ့ဲရ။ 
ျပင္းထန္ေဝဒနာ ခံစားရၿပီး သက္ေတာ္စြန္႕ခဲ့ ရေပမဲ့  
သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္အား ယေန႕ထက္တုိင္ ခ်စ္ေနဆပဲါ။  
ခရစ္သခင္ကဲ့သို႕ ဒုကၡေဝဒနာ သင္ ခံစားခဲ့ရဖူးသလား။ 
သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္ ေတြ႕ႀကံဳေနရ ေလာက ဒုကၡ၊ သခင့္ ဖ၀ါးေအာက္ ျမဴတစ္မႈန္မွ်ပင္ 
မရိွပါဘ။ဲ အဘယ့္ေၾကာင့္ သခင္ကုိ အျပစ္တင္ခ်င္ေနပါသနည္း။ 
အခက္အခဲ ေတြ႕ႀကံဳတဲ့အခါ ေကာရိ ႏၣဳၾသဝါဒ ပထမစာ ၁၀း၁၃ကို 
ႏွလံုးသြင္း၍ ေစ့ေစ့ေတြးၾကည့္ ၾကပါစို႕။ ။ သေမာခ်ီး 

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

ေယရႈဆပ္ျပာ    ဆိုး 
တစ္ခါတုံးက က်ေနာ္ဟာ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ ေကာင္ကေလးပါဘဲ။ စာေရးဆရာ 
ျဖစ္လာေတာ့ ဆုိး ဆိုတ့ဲ ကေလာင္နာမည္ကုိ ယူလုိက္ပါတယ္။ စာေပ ေဟာေျပာပြဲ 
ေတြမွာ သူမ်ားေတြက ေမးၾကပါတယ္။ ဆရာ ဘာျဖစ္လို႕မ်ား ဆုိး ဆုိတဲ့ နာမည္ ကို 
ယူရသလေဲပါ့။ သူမ်ားေတြဆို ေကာင္းေပ့ ညြန္႕ေပ့ဆိုတဲ့ နာမည္ကုိဘဲ ေရြးၾက 
ပါတယ္။ ဆရာက်မွ ထူးထူးဆန္းဆန္းဟု ေဝဖန္ၾကပါသည္။ က်ေနာ္ အေျဖ မေပးပါ။ 
တကယ္ေတာ့ ကိုယ္ မေကာင္းတာ ကုိ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ခ်ေျပာရဲပါ့မလ။ဲ  
သခင့္စကားမွာ သက္ေသခံတာေတြ ဖတ္ရေတာ့ အားတက္လာပါတယ္။ တဏွာနဲ႕ 
ပါဝါ အစီအစဥ္မွာ ရုိးသား ပြင့္လင္းစြာနဲ႕ က်က်နန သက္ေသခံၾကတာ အားက်မိပါရဲ႕။ 
တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္ ဘာဆုိးသလဲဆိုတာ နည္းနည္း (အားလုံး မဟုတ္ေတာင္) 
သက္ေသခံ ခ်င္ခ့ဲပါတယ္။ က်ေနာ္ ငယ္ငယ္က ခ်စ္သူေလးတစ္ေယာက္ ထားခဲ့ဖူး 
ပါတယ္။ အဒဲီ ခ်စ္သူက က်ေနာ့္ကုိ ခ်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး သူမ်ားနဲ႕ လက္ထပ္သြားတ့ဲအခါ 
က်ေနာ္ ေတာ္ေတာ္ေလး ေပါက္ကြဲ သြားၿပီး သူတုိ႕ လက္ထပ္မ့ဲ ညမွာ သူ႕အိမ္ေရွ႕ 
သြားၿပီး ေသာင္းက်န္း ခ့ဲပါတယ္။ သူ႕မဂၤလာပြဲကို ဖ်က္ဖုိ႕ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ဓါးတစ္ေခ်ာင္း 
အရက္တစ္ပုလင္းနဲ႕ အေတာ္ေလး သိကၡာမဲ့ေအာင္ သြားလုပ္ခ့ဲမိပါတယ္။ တကယ္ဆို 
က်ေနာ္ က ႏွလံုးသားမွာ အရံႈးသမား ျဖစ္ခ့ဲတာ အားလုံးသိတာေပါ့။ သို႕ေပမဲ့ အရံႈးကို 
လက္ မခံႏိုင္ဘဲ ဝရုန္းသုဥ္းကား လုပ္ခ့ဲလို႕ ခ်စ္သူေဟာင္းလဲ ဒုကၡေရာက္၊ က်ေနာ္လဲ 
နာမည္ ပ်က္ခ့ဲရပါတယ္။ သူ႕အိမ္ကို မီးရိႈ႕တာ မေလာင္ဘဲ သူမ်ားအိမ္ကုိ ေလာင္သြား 

လုိ႕ (အရက္ မူးမူးနဲ႕ အိမ္မွားရိႈ႕မိတာကုိး) မိဘေတြက ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရတာ မသက္ 
သာ လွပါဘူး။ က်ေနာ္က အသဲလုိ နည္းနည္း ဆုိးခ့ဲတဲ့ ခ်ာတိတ္ ျဖစ္ခ့ဲတာပါ။  
ႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္ေလာက္ၾကာေတာ့ က်ေနာ့္သား မဂၤလာေဆာင္ပါတယ္။ မေမွ်ာ္ 
လင့္ဘဲ က်ေနာ့္သား မဂၤလာပြဲဟာ အဖ်က္ခံထိခ့ဲပါတယ္။ ဝမ္းနည္းစရာပါဘ။ဲ သို႕ေပမ့ဲ 
က်ေနာ္က နားလည္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္သူမွ မသိေပမ့ဲ က်ေနာ္က သိတာေပါ့။ 
တစ္ခါတုံးက စုိက္ခ့ဲတဲ့ အပင္ အခုေတာ့ အသီးသီးၿပီ ေလ။ အျပစ္ရဲ႕ အဖုိးအခကုိ 
ရိတ္သိမ္း ခ့ဲရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အျပစ္ကို ျပဳေပမဲ့ အျပစ္ကုိ ေၾကေအာင္ 
ဘယ္သူ မွ ဆပ္ႏုိင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ စုိက္သည့္အတုိင္း ရိတ္ရတာပါဘဲ။ အရွက္ကြဲ 
ခ့ဲရေပမဲ့ ဆင္ျခင္စရာ သင္ရန္စာ ရခ့ဲပါတယ္။ သခင္ေယရႈ အေသြးေတာ္မွတပါး ဘယ္ 
အရာမွ က်ေနာ္တုိ႕ရဲ႕အျပစ္ကို မေဆး မေလွ်ာ္ ေစႏုိင္သလို မျဖဴစင္ ေစႏုိင္ပါဘူး။ 
ျဖဴစင္ ေသာ ဝိညာဥ္ျဖစ္ဖုိ႕ ေယရႈ ဆပ္ျပာ တကယ္ကုိ လုိအပ္ပါတယ္။  ။ 
အစဥ္သျဖင့္ --- ဆုိး 

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

Credit Card ေလးမွရလုိက္ေသာ သင္ခန္းစာ (Tiara Maung) 
Credit card ဆုိတာ မရိွမေကာင္း ရိွမေကာင္းတ့ ဲ အရာတစ္ခုပါဘ။ဲ အခု ေခတ္လုိ 
နည္း ပညာေတြ အရမ္းတိုးတက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ တကယ့္ကုိ သတိထားရမဲ့ အရာ 
ေတြလဲ ရိွလာပါတယ္။ တစ္ေလာက ပီအိုအက္စ္ဘီ ဘဏ္က password ခုိးၿပီး 
ေငြလိမ္ထုတ္ ျဖစ္သြားတဲ့ ကိစၥ တစ္ခုက လူေတြကုိ လွန္႕ႏိႈးလိုက္သလုိပါဘ။ဲ 
အလားတူ ျဖစ္ရပ္ေလးတစ္ခုကို က်မ ႀကံဳလုိက္ရပါတယ္။ တကယ့္ကို တုန္လႈပ္ 
ဖြယ္ရာ တစ္ခုပါဘ။ဲ က်မရဲ႕ ကဒ္ထဲက ေငြ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ေက်ာ္ ေလာက္ကုိ လူ 
တစ္ေယာက္က တရားမ၀င္ ခုိးၿပီးသုံးစြေဲနတဲ့ အခ်ိန္ ညသန္းေခါင္ယံ ေက်ာ္ ေလာက္ 
မွာေပါ့။ Credit card နဲ႕ Online shopping ထြက္ဖူးၾကတ့ဲ သူတိုင္း ႀကံဳဖူးၾကမွာပါ။ 
တစ္ခ်ိဳ႕ website ေတြက one time password ေတာင္းတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ OTP 
မပါဘဲ ဝယ္လို႕ရပါတယ္။ အဒဲီလူက OTP မေတာင္းတဲ့ website ကေန ဝယ္လိုက္ 
ရာကေန တျခား website က်ေတာ့ OTP ေတာင္းလုိက္ဟန္တူပါတယ္။ OTP က 
က်မ ဖုန္းထဲကေန ၂ေခါက္ေလာက္ sms ဝင္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ က်မ သကၤာ မကင္း 
ျဖစ္သြား ပါတယ္။ ပထမေတာ့ အရမ္း အိပ္ခ်င္ေနတာနဲ႕ အိပ္ပစ္လိုက္မလို႕ပါဘဲ။ 
ဒါေပမဲ့ တစ္ခုခုက က်မကုိ ႏိႈးေဆာ္သလုိ ျဖစ္တာနဲ႕ က်မ ဘဏ္ကုိ ညတြင္းခ်င္း 
ဖုန္းေခၚ လိုက္ပါတယ္။ ဘဏ္ ဝန္ထမ္းက ခ်က္ျခင္းဘဲ လုံၿခံဳေရးအတြက္ Credit card 
ကုိ block လုပ္ခုိင္းလိုက္ပါတယ္။ အတုိခ်ံဳး ေရးျပရရင္ေတာ့ က်မ ရဲစခန္းမွာ အမႈ 
ဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။ ခရက္ဒစ္ကဒ္ ကုမၸဏီကုိလဲ ဒီကိစၥအတြက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႕ 
အေၾကာင္း ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ရဲ ကေတာ့ ထံုးစံအတုိင္း တာဝန္အရ အမႈဖြင့္ေပး လုိက္ 
ပါတယ္။ သိပ္ၿပီးေတာ့ ကရုစုိက္တဲ့ပုံ မေပၚပါဘူး။ အဒဲီအခ်ိန္တံုးက က်မ ဘုရားသခင္ 
ထံ ငုိယိုၿပီးေတာ့ တုိးလွ်ိဳးေတာင္းခံ ခ်ဥ္းကပ္ခ့ဲပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကုိလဲ ေမးခဲ့ 
ပါတယ္။ က်မ ကုိယ္ေတာ္နဲ႕ ေဝးေနလို႕ မ်က္ႏွာ လႊဲသြားၿပီလားေပါ့။ ဘုရားသခင္က 
တကယ့္ကို ေကာင္းျမတ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ သားသမီးေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ မ်က္ႏွာ 
လႊဲသြားမဲ႔ အရွင္ မဟုတ္ပါဘူး။ အစဥ္မျပတ္ သူ႕ထံ တိုးလွ်ိဳးေတာင္းခံတဲ့ သူ႕ 
သားသမီးေတြကို ပုိၿပီးေတာ့ေတာင္ ပစ္မထားဘူးဆုိတာ က်မ သိလိုက္ရပါတယ္။ 
ဘဏ္က တဆင့္ သိလိုက္ရတာ က်မ ရံႈးသြားတဲ့ ပုိက္ဆံေတြ အကုန္လံုး ျပန္ရခ့ဲ 
ပါတယ္။ ၁ေကာ ၁၀း၁၃ မွာ ေျပာထားသလိုပါဘ။ဲ လူ၌ ျဖစ္တတ္ေသာ စုံစမ္း ေႏွာက္ယွက္ 
ျခင္းကုိသာ သင္တို႕သည္ ခံရၾက၏။ --- မခံႏုိင္ေသာ စုံစမ္းေႏွာက္ယွက္ ျခင္းကုိ ---- အခြင့္ေပးေတာ္ 

မမူတဲ့။ --- ထြက္ေျမာက္ေသာ လမ္းကုိ စီရင္ျပဳျပင္ ေတာ္မူလိမ့္မည္။ တဲ့။ အေယာက္တုိင္းကို 
ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။   Tiara Maung  
------------------------------------------------------- 

ဧဒင္သုိ႔သြားရာလမ္း   “The way to Eden” 
 “အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီးကုိ ဖနွ္ဆင္းေတာ္မူ၏ ။” 
ဟုတ္ပါသည္ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီးကို ဖန္ဆင္းျပီး၊  ေျမၾကီးကို 
ပုိမုိသာယာ စုိေျပေအာင္ တဆင့္ျပီး တဆင့္ ဖန္ဆင္းခ့ဲပါသည္။ ထုိသို႔ အဆင့္ဆင့္ 
ဖန္ဆင္းျပီးသည့္ကာလ သက္ရိွမ်ားကိုလည္း ဖန္ဆင္းခ့ဲပါသည္။  သက္ရိွမ်ား 
အသက္ရွင္ ေနထိုင္ႏုိင္ဖုိ႔ အ့ံံၾသဖြယ္ ေဂဟာစနစ္ ကိုလည္း သူတီထြင္ခ့ဲပါသည္။ ထုိ 
ထုိ အရာမ်ား အားလံုးအား အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ အဆင့္ျမင့္ သက္ရိွ လူသားကုိ သူ႔ ပုံသ႑ာန္ 
ေတာ္ႏွင့္ အညီ ဖန္ဆင္းခ့ဲပါသည္။ ဤအခြင့္ထူးခံ လူသားႏွစ္ဦးမွာ အာဒံ ႏွင့္ ဧ၀ 
ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
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ocifhpum;  3 -134

 ဘုရားသခင္သည္ ဤလူသားႏွစ္ဦးအား အထူး ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည္ကုိ ခံစား 
မိပါသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ကုိ သူတုိ႔ ႏွစ္ဦးအတြက္ 
ဖန္ဆင္း ခဲ့ပါသည္။ အေရွ႕ မ်က္ႏွာ၌ တည္ရိွေသာ ထိုဥယ်ာဥ္၏ ေျမမွာ အလြန္ 
ေကာင္းလွပါသည္။  ထိုေျမမွ သစ္ပင္ပန္းမာန္မ်ား စုံလင္စြာ ဖူးပြင့္ေ၀ဆာေနပါသည္။ 
မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ရုံမွ် ႏွင့္ ထိုစိမ္းလန္းေသာျမင္ကြင္းသည္ စိတ္ကို 
ၾကည္ႏူးေစပါသည္။ ဧဒင္အလယ္မွ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာသို႔ ျဖာထြက္ေသာ ျမစ္ တစ္ျမစ္ 
ရိွပါသည္။ ျဖာထြက္ေသာျမစ္မ်ားထမဲွ ဖိရွဳန္ျမစ္ သည္ ဟာလ၀ိျပည္ နားတေလွ်ာက္ 
သုိ႔ စီးဆင္းပါသည္။ ထုိျပည္သည္ ေရႊေကာင္းမ်ား အလြန္ေပါမ်ားေသာျပည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ထိုမွ်မက ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားႏွင့္ သစ္ေမႊး၊ သစ္ေကာင္းမ်ားစြာ ေပါက္ 
ေရာက္ေသာ ေနရာပင္ျဖစ္ပါသည္။  က်န္ျမစ္ ၃ ျမစ္မွာလဲ က်န္ အရပ္၃ မ်က္ႏွာသုိ႔ 
စီးဆင္း၍ ဧဒင္ဥယ်ဥ္ ၾကီးအား စိမ္းလန္းစုိေျပေစပါသည္။ ဤ သာယာ လွပေသာ 
လြန္းေသာ ဥယ်ဥ္ အတြင္းသို႔ လူအာဒံ ႏွင့္ လူဧ၀ ကုိ ဘုရားသခင္ ထည့္သြင္း 
လုိက္ျခင္းအမႈသည္ အင္မတန္ Romantic ဆန္ေသာ၊ ရင္ခုန္ဖြယ္ရာ ဇာတ္၀င္ခန္း 
အတုိင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေခတ္ တြင္ ကမၻာ့ အခ်မ္းသာဆုံးေသာ ႏွစ္ဖက္ မိဘ 
ေဆြမ်ိဳး မ်ား၏ စည္းစိမ္ အားလုံးမွ သတုိ႔သား ႏွင့္ သတုိ႔သမီးတုိ႕အတြက္ ဤသုိ႔ 
Honey moon ခရီးစဥ္ကို လက္ဖြဲ႔ခဲ့ရင္ေတာင္ ဧဒင္ ၏ ေျခဖ၀ါးကို မည္သို႔မွ် 
မမီွႏုိင္ေခ်ပါ။ ဤသုိ႔ တမ္းတ လြမ္းဆြတ္ဖြယ္ရာ ဧဒင္၏ တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္ တစ္ခန္း 
ရပ္ ျပဇာတ္ေလးသည္ စာေရးသူကုိ အလြန္ဖမ္းစားခ့ဲပါသည္။ စာေရးသူသည္ ဧဒင္သုိ႔ 
မည္သုိ႔ သြားႏိုင္သနည္း ဟူ၍ စိတ္ကူးယဥ္ မိသည္ မွာ ေန႔ရက္မ်ားစြာပင္……… 
              ကဒ္။  ကမ ၻာ ၃ အစ ေႁမြ ဟူေသာ စာလုံး ကုိ စေတြ႔ လိုက္သည္ႏွင့္ 
စာေရးသူမွာ အိပ္မက္ မွ လန္႔ႏုိး သက့ဲ သုိ႔ / ျပာမႈန္႔ ကုိ ေလဟပ္သက့ဲသို႔ 
ၾကည္ႏူးစရာေလးမ်ားသည္ အစ အနပင္ ရွာမေတြ႔ေတာ့။  ထိုေန႔မွစ၍ 
လူသားတစ္မ်ိဳးလုံး သည္ ဧဒင္ ႏွင့္ လမ္းခြဲ ခဲ့ရပါ ေတာ့သည္။ မည္သူမွ် ထိုေနရာသို႔ 
ေရာက္ဖူးသူမရိွေတာ့ပါ။  ေျမြသည္လဲ မေပ်ာ္ ႏုိင္ေတာ့ပါ၊  ၀မ္းျဖင့္ သြား၍ 
ေျမမႈန္႔ကိုသာ မီွ၀ဲရေသာ ဘ၀၊ ဧ၀ ကလဲ ကုိယ္၀န္ ေဆာင္ျခင္း အစ 
သားဖြားျခင္းအဆံုး အႏိႈင္းမ့ဲ နာက်င္ျခင္းေ၀ဒနာကို ခံစားရ၍  ၊ အာဒံ ကလဲ 
ေသသည့္တုိင္ေအာင္ ၀မ္းစာရွာဖုိ႔ အလုပ္လုပ္ ရပါေတာ့သည္။  ထုိသုိ႔ က်ိန္ျခင္း 
အမဂၤလာ အသီးသီးျဖင့္ ဧဒင္ကို စြန္႔ခြာရျခင္းမွာ အင္မတန္ ေၾကကြဲဖြယ္ပင္။ ဤကဲ့သုိ႔ 
ဒါရုိက္တာ ဘုရားသခင္ သည္ ကမၻာေျမၾကီး ဇာတ္လမ္းတြဲ ကို စတင္ခဲ့ပါသည္။  
 က်မ္းပုိဒ္၊ အခန္းၾကီး ေျမာက္မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ဧဒင္ သည္ 
ကမၻာဦး ၂ တစ္ခန္းတည္းတြင္သာ အဘယ့္ေၾကာင့္ပါ၀င္ရသနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ 
လူသားမ်ားအား ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ ကမၻာေျမေပၚတြင္ သခၤါရ သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
ျခင္းပင္ ျဖစ္မည္ဟူ စာေရးသူ ျမင္မိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူသား သဘာ၀အေလ်ာက္ ထို 
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ဧဒင္ကို ခုံမင္ေသာအားျဖင့္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ လိုခ်င္ေနခ့ဲပါသည္။ 
စိတ္ထက္သန္လြန္းသျဖင့္ မိမိတတ္ကၽြမ္းေသာ အသိပညာ၊ အလုပ္အကုိင္၊ လူမႈ 
အသုိင္း အ၀္ုိင္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ထံမွ ထိုဧဒင္ကုိ ရွာေဖြခဲ့မိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထို 
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ဧဒင္သည္ ကမၻာ ၾကီးေပၚတြင္ ရိွလွ်က္ႏွင့္ ရွာေလေ၀းေလ လိုက္ေလ 
ေျပးေလ ကဲ့သုိ႔ပင္…. စာေရးသူ ရွာမေတြ႔ခဲသည္မွာ ရက္လေပါင္းမ်ားစြာ .. စာေရးသူ 
အဖုိ႔ ေလာကၾကီးကုိ အရႈံးေပးခ်င္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚသည္မွာ မၾကာခဏပင္။  ထိုသုိ႔ 
ရုန္းေလ နစ္ေလ ဘ၀မွာ ကမၻာ ၁၃း၁၀ မွ ေလာတႏွင့္ တူလာပါသည္။ ေလာတသည္ 
ေျမေနရာကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဘုရားသခင္၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဆင္တူေသာ ေသာဒုံ 
ႏွင့္ ေဂါေမာရျမိဳ႔ ႏွင့္ နီးစပ္ရာကို ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသည္။ ထုိေနရာသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ 
ဧဒင္ႏွင့္ ဆင္တူေသာ္လည္း ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာေနရာ ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ ဧဒင္ 
အတု ေျမာက္မ်ားစြာ၏ လွည့္စားမႈ ေအာက္တြင္ က်ရႈံး ေနခဲ့သူမွာ ဘုရားသခင္၏ 
ျပဇာတ္ ထဲက လူသား စာေရးသူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ ဧဒင္ အစစ္ကို ေလာက 
အရာမ်ားမွ ရွာေဖြ၍ မေတြ႔ႏုိင္သျဖင့္ ဧဒင္ အေၾကာင္းပါ သမၼာက်မ္းစာကုိသာ ျပန္လွန္ 
ဖတ္ရႈ မိပါသည္။  ဤသုိ႔ ရွာေဖြရင္း တစ္ေန႔သ၌ ထူးျခားေသာ က်မ္းပုိဒ္ ကို ေတြ႔ရိွ 
ရပါသည္။ 
 ေယာ၁၄း၆ ေယရႈ က၊ ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏၊ သမၼာတရားလည္း ျဖစ္၏၊ 
အသက္လည္း ျဖစ္၏၊ ငါ့ကို အမီွမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ဖခမည္းေတာ္ထံသုိ႔ 
မေရာက္ရ။ ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားေသာ ဤက်မ္းပုိဒ္သည္ အ့ံၾသဖြယ္ စာေရးသူ၏ မ်က္စိ 
ကုိ ျပန္လည္ လန္းဆန္း ေစခ့ဲပါသည္။ စာေရးသူသည္ ဧဒင္ အစစ္သို႔ ေရာက္ရွိ 
သက့ဲသို႔ပင္.... ခံစားရပါသည္။ ဧဒင္ ရိွ အသက္ပင္ကိုလည္း ျပန္လည္ စားသံုး 
ရသကဲ့သုိ႔၊ ဧဒင္သုိ႔သြားရာ သမၼာတရား လမ္းခရီး ကုိလဲ သိရသက့ဲသုိ႔ ခံစားရပါသည္။ 

ဧဒင္ဥယ်ာဥ္အား မီးစက္လက္နက္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ေနေသာ ေခရုဗိမ္ ကိုလဲ ေၾကာက္ 
စရာ မလိုေတာ့ပါ။ သခင္ေယရႈအားျဖင့္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္သုိ႔ စာေရးသူေရာက္ရိွ ခ့ဲပါျပီေလ။ 
အဖ ခမည္းေတာ္ႏွင့္လဲ ေန႔စဥ္ မိတ္သဟာရ ဖြဲ႔ခြင့္ရခ့ဲပါျပီေလ...။ အဖ ခမည္းေတာ္ 
ႏွင့္လဲ သူငယ္ခ်င္းသဖြယ္ စကားစျမည္ ေျပာဆိုေနပါျပီေကာလား ........ ကဒ္ 
သင့္ ဧဒင္ကို သင္ အရ ယူလုိက္ပါ။ တကယ္ ေပ်ာ္စရာၾကီးပါ။ ေလာက ရိွ စာတန္၏ 
လွည့္ကြက္ တြင္ မက်ရံႈးပါေစႏွင့္။   ။ ဧဒင္မွ - Nathan Gorrel 

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

ဆုေတာင္းျခင္း၏တန္ခုိး  Naw Dailian Paw 
က်မ ေမ့သြားလို႕ ခြင့္လႊတ္ပါသခင္။ ဆုေတာင္းတာ ရခ့ဲၿပီးမွ ခ်ီးမြမ္းဖုိ႕ 

အခ်ိန္ဆိုင္း ခ့ဲမိပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကစၿပီး က်မ ဆုေတာင္းခ့ဲတာ တစ္ခုရိွပါတယ္။ 
စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ သူေတြ ဝင္ေငြခြန္ ၂ခါ မေဆာင္ရဖုိ႕ေပါ့။ က်မ 
ယုံယံု ၾကည္ၾကည္နဲ႔ စိတ္ႏွလုံး အႂကြင္းမ့ဲ ေတာင္းခ့ဲပါတယ္။ က်မတုိ႕ အိမ္မွာ အလုပ္ 
သမ ေတြရတဲ့ လခက ၃ပဲ၆ျပား အလြန္ဆံုး ၅ပဲ၊ ၆ပဲ ပါဘ။ဲ ဒါေပမဲ့ ရွားတယ္။ အဒဲီရတဲ့ 
အထဲကမွ အခြန္ေဆာင္ရေသးတာဆုိောတ့ ၂ႏွစ္အလုပ္လုပ္ၿပီးလို႕ အိမ္ အလည္ 
ျပန္ရင္ အခြန္ေဆာင္ခေငြ အိမ္သားေတြအတြက္ လက္ေဆာင္ဝယ္ရတဲ့ ေငြေတြက 
လူကို ေမာဟိုက္လာေစခဲ့ပါတယ္။ အဒဲီအတြက္ ဘာလုပ္ရမလေဲပါ့။ ပထမေတာ့ လူကုိ 
အားကုိးမိတယ္။ အလကားပါဘဲ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ က်မ ဘဝကုိ အၿမဲတမ္း အားေပး 
ကူညီတဲ့ ေယရႈဘုရားသခင္ကို အသနားခံမိခဲ့ပါတယ္။ ေတြ႕တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ အစ္မ 
ဝမ္းကြဲေတြကိုလဲ အခြန္ မေဆာင္ရဖုိ႕ ဆုေတာင္းခုိင္းတယ္။ တခ်ိဳ႕က ဆုေတာင္း 
ေပးမယ္တဲ့။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၀ုိင္းရီၾကတယ္။ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးတဲ့။ က်မကုိ အရူးမတဲ့။ 
က်မ မရူးပါဘူး။ စိတ္ထဲမွာ ဆုေတာင္းရင္ရမယ္ ဆိုတဲ့ အရာ တစ္ခုအတြက္ 
ယုံၾကည္စြာနဲ႕ ဆုေတာင္းခ့ဲလို႕ ေယရႈဘုရားက အၿမဲေပးခဲ့ပါတယ္။ အခု ကိစၥမွာလဲ 
တစ္ေန႕က်ရင္ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးမယ္လို႕ ယုံၾကည္ ေနခ့ဲမိ ပါတယ္။ ၃ႏွစ္တိတိ 
ဆုေတာင္းခ့ဲရပါတယ္။ တကယ္ဘဲ ဘုရားသခင္ အေကာင္းဆံုး ျပင္ဆင္ ေပးခဲ့ 
ပါတယ္။ က်မ ေပ်ာ္လုိက္တာမွ ရက္ရက္စက္စက္ပါဘ။ဲ ဒါေပမဲ့ အဒဲီကိစၥကို က်မ 
သံရုံး သြားၿပီး အခြန္သြားေဆာင္တဲ့ ေန႕မွ သိရတာပါ။ သံရုံးကို ေရာက္တာနဲ႕ ဟုိစပ္စု 
ဒီစပ္စုနဲ႕ စာရြက္ေတြ လုိက္ဖတ္တယ္။ အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ စာရြက္ကို ဖတ္လိုက္ 
ရေတာ့ ခ်က္ျခင္းဘဲ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းလိုက္တယ္။ ဘုရားသခင္ သိပ္ကုိ 
ေကာင္းျမတ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္ လုပ္ေနရေပမဲ့ အသက္ရႈ 
မဝဘူး။ ဗဒင္ရဲ႕ သီခ်င္းထဲကလို ဖုတ္လိႈက္ ဖုတ္လိႈက္ ျဖစ္ ေနမွာပါဘ။ဲ အခုေတာ့ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အသက္ကုိ ရႊီးကနဲ ရႊီးကနဲ ရႈရိႈက္ႏုိင္ခြင့္ရခဲ့ပါၿပီ။ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ မကုန္ႏုိင္တဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေတြက က်မ အေပၚမွာ အမ်ားႀကီးပါဘဲ။ 
မုိးရြာသလို ေကာင္းႀကီးမုိးေတြနဲ႕ ရႊရဲႊစုိဲခ့ဲပါတယ္။ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။ အဘ 
ဘုရားသခင္ နာမေတာ္ ဘုန္းႀကီးပါေစ။  ။ Naw Dailian Paw. 

- 

ေက်းဇူးနဲ႔ေမတၱာ  ဇြန္ပန္း 
ကြ်န္မတို႔ ဒီစကၤာပူၾကီးကို ေရာက္လာၾကတာဟာ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာ ခံယူခ်က္ေတြ 
 ရိွၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း ပညာရွင္အၿဖစ္၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း သခင္အၿဖစ္၊ တခ်ိဳ႕ 
ကလည္း ခက္ခဲမွဳ အေပါင္းနဲ႔ အဆင္ေၿပတဲ႔ က်ရာတာ၀န္နဲ႔ အခ်ိဳ ႔က အိမ္ တာ၀န္ 
ေတြနဲ႔ေပါ႔ ခက္ခဲမွဳ အေပါင္းနဲ႔ လာတ႔ဲ အမ်ားစုဟာ တခ်ိဳ ႔ကလဲ ေငြရင္းရတယ္၊ 
အထူးသၿဖင္႔ အိမ္တာ၀န္နဲ႔ အမ်ားစုက လြဲရင္ က်န္တ႔ဲ အမ်ားစုက ေငြရင္း ခဲ႔ရတာ 
မ်ားၾကတယ္၊ အဒဲါေၾကာင္႔ အလုပ္တန္ဖုိး ေငြတန္ဖုိး နားလည္ႏုိင္ ၾကလိမ္႔မယ္လုိ႕ 
ေမွ်ာ္လင္႔မိတယ္။ 

 အိမ္တာ၀န္နဲ႔ လာသူမ်ားဟာ ၊ ေငြရင္းရတာ အနဲစုဘဲ ရိွလိမ္႔မယ္။ လုပ္အား ရင္းရမယ္ 
 ပင္ပန္းမွဳ ရင္းရမယ္၊ အလုပ္ရွင္က ေငြစိုက္ရင္းၿပီး မိမိရဲ႕ လုပ္အားခထကဲ ၿပန္ၿဖတ္ 
တာမ်ိဳးက အမ်ားစုၿဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕က တကယ္ အလုပ္လုိလို႔ လာၾကတယ္၊ 
အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ႔။ ေရာက္လာၿပီဆုိတာနဲ႔ စာခ်ဳပ္ရမယ္၊ ကတိၿပဳရမယ္၊ အခ်ိဳ႕ 
က စာခ်ဳပ္ ကတိ အတုိင္းလိုက္နာတယ္၊ အခ်ိဳ႕က အလုပ္ရရင္ၿပီးေရာ၊ ဘာဘာ 
ညာညာ မသိဘဲ ဆုိင္းထိုး ကတိၿပဳေတာ႔တာဘဲ တကယ္ လက္ေတြ႔ မလုိက္နာ 
ႏုိင္ေတာ႔ဘူး။ တခ်ိဳ႕က ေပးထားတဲ႔ ကတိတည္ေအာင္ ေနၾကတယ္။ အခ်ိန္တန္ လစာ 
ေလးေတြရ။ အေပါင္းအသင္းေလးေတြရ။ ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႔ ဘယ္လုိ ေရာက္လာၾက 
တယ္ဆုိတာလဲ မသိေတာ႔ဘူး။ ကတိလည္း ေမ႔၊ စာခ်ဳပ္လည္း မသိေတာ႔ဘူး အိမ္ရွင္ 
ေတြ အေပၚပုန္ကန္ခ်င္လာမယ္။ အလုပ္သစ္ ေၿပာင္းခ်င္လာမယ္။ အဒဲါေတြဟာ မိမိ 
ေငြ မရင္းရတဲ႔ အတြက္ မိမိေငြတန္ဖုိး အလုပ္တန္ဖုိး နားမလည္ၿခင္းနဲ႔ ေက်းဇူး နား 
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ocifhpum;  4 -134

မလည္ၿခင္းေတြဘဲ။ တခ်ိဳ႕ အိမ္ရွင္ေတြက အရမ္းေကာင္းၾကတယ္၊ တခ်ိဳ႕ အိမ္ရွင္ 
ေတြက အရမ္းဆိုးၾကတယ္။  တခ်ိဳ႕က ေကာင္းလည္း မေကာင္း၊ ဆိုးလည္း မဆိုး 
ၾကဘူး၊ အခ်ိဳ ႔က ေကာင္းၿပီး နားလည္မွဳ မေပးၾကဘူး၊ အခ်ိဳ ႔က ဆိုးေပမဲ႔ နားလည္မွဳ 
သိတတ္မွဳ ေပးၾကတယ္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ႔ ဘယ္လုိဘဲ ၾကံဳရၾကံဳရ မိမိရဲ႕ ထမင္းရွင္ ၊ 
အလုပ္ရွင္မ်ား ၿဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ မေခၚရင္ မိမိတို႔ ဘယ္လို ေရာက္လာမလဲ။ ဘုရားရွင္ 
သူတို႔ စိတ္ႏွလံုးကုိ ထိေတြ႔ေပးလုိ႕ မိမိတို႔ကိုေခၚၿပီး အလုပ္ေပးခဲ႔တယ္။ ေငြရင္း 
ေပးခဲ႔တယ္။ အဒဲါေၾကာင္႔ မိမိရဲ႕ ထမင္းရွင္ အလုပ္ရွင္အေပၚ ေမတၱာၿပပါ။ ေက်းဇူး 
တုန္႔ၿပန္ပါ။ သူတုိ႔ ေခၚလို႔ မိမိတို႔ ဒီ စကၤာပူၾကီးကုိ ေရာက္လာရတယ္။ ဒီလခ 
ေတြရတယ္၊ မိမိတုိ႔ရဲ႕ အခက္အခဲ တခ်ိဳ႕ ေၿဖရွင္းႏုိင္တယ္။ ေမတၱာဆုိတာ မိမိကေပးမွ 
သူတပါးက ရမွာ၊ သူက ရမွ ေမတၱာ တံု႔ၿပန္မွဳ ၿပန္ခံစားရမွာေပါ႔။ သာသနာျပဳတယ္ 
ဆုိတာ အသင္းေတာ္အတြင္း၊ မိသားစုအတြင္းမွာမွရိွတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ေနရာတိုင္း၊ 
ေဒသတုိင္း၊ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ရိွပါတယ္။ အဖဘုရား အလုိေတာ္ရိွလုိ႔ မိမိတို႔ကုိ အိမ္ေတြကို 
ေစလႊတ္ၿပီး သာသနာၿပဳ ခုိင္းၿခင္းၿဖစ္တယ္။ ေမတၱာ မရိွေသးတဲ႔ အိမ္ရွင္အေပၚ 
ေမတၱာ ၿပၿပီး သာသနာၿပဳပါ။ ေမတၱာဆိုတာ နားလည္တ႔ဲ အိမ္ရွင္အေပၚ ေက်းဇူးနဲ႔ 
တုံ႔ၿပန္ၿပီး သာသနာၿပဳၾကပါလို႔ မိမိရဲ ႔ ကိုယ္ပုိင္ေငြ မရင္းဘဲ ဒီစကၤာပူကို ေရာက္လာတဲ႔ 
အတြက္ မိမိရဲ႕ ဘ၀ေလးေတြ တန္ဖုိးမဲ႔ မၿဖစ္ပါေစနဲ႔။ အဖဘုရား အလုိေတာ္ရိွလုိ႔ 
ေရာက္လာ ၾကတာေပါ႔ ။ မိမိရဲ႕ စာခ်ဳပ္ကို ေသခ်ာဖတ္၊ ေသခ်ာေလ႔လာ၊ မိမိရဲ ႔ 
ကတိကုိ တန္ဖုိးထားၿပီး ေမတၱာ နဲ႔ ေက်းဖူးတရားကုိ လုိက္ေလွ်ာက္ၾကရေအာင္… 
ေက်းဇူး နဲ႔ ေမတၱာကုိ ဦးထိပ္ထားလွ်က္ အားလုံးကုိခ်စ္တ႔ဲ  - ဇြန္ပန္း 

…………………………………… 

   ပညာရွင္နဲ႔ ကယ္တင္ရွင္ La hpai နန္႕ကိုင္ 
၄.၇.၂၀၁၂ (၁) ကြ်န္မ မဂၢဇင္း စာအုပ္ ဖတ္ရင္းန႔ဲ ႏိုင္ငံၿခားၿပန္ ဆရာတစ္ေယာက္ရဲ ႔ 
စာကို ဖတ္လိုက္ရတ႔ဲ အခ်ိန္မွာ ဘ၀အတြက္ ေလ႔လာသိမွတ္ စဥ္းစားဖြယ္ရာ 
စာေလးကုိ ဖတ္ ရပါတယ္။ “ဘ၀ကန္႔လန္႔ကာဖြင္႔ၿပၿခင္း” ဆိုတဲ႔ ေခါင္းစဥ္န႔ဲ အတူ 
အၾကံသစ္ ဥာဏ္သစ္၊ စိတ္သစ္ၿဖင္႔ ေအာင္ၿမင္ၾကြယ္၀ေသာ ဘ၀တခု ရရိွရန္ အသိ 
အၿမင္သစ္ေတြ၊ စြမ္းအင္သစ္ေတြ လုိခ်င္ပါသလား။ ဆရာႏွင္႔ အၿမန္ဆုံး ဆက္သြယ္ 
ပါတဲ႔။ အထက္ပါ အားလုံးကို ဒီပညာရွင္က ေသခ်ာအေသးစိတ္ တိက်စြာ ေၿပာေပး 
နိဳင္တယ္တ႔ဲ။ လူဘ၀ တစ္ခုလံုး ကုိ အေကာင္းဆံုးႏွင္႔ အၿမင္႔ဆံုးေရာက္ ေအာင္ ဘ၀ 
သစ္ေတြ ဖန္တီးေပးေနတယ္ဆိုေတာ႔ လူအမ်ား အားကုိးအားထားတဲ႔ ပညာရွင္ 
ၿဖစ္နိဳင္ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ႔ ေရးထားေသးတယ္ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ ၃၀၀၀ က်ပ္၊ ၅၀၀၀ 
က်ပ္၊ ၁၀၀၀၀က်ပ္တ႔ဲ။ ေငြအကုန္က် ဒီေလာက္ေလးနဲ႔ ဘ၀တစ္ခုလုံး တိုးတက္ 
ေၿပာင္းလဲ သြားၿပီး ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မယ္ဆိုေတာ႔ စိတ္ကူးယဥ္ စရာေပါ႔။ ဒါေပမဲ႔ 
မိတ္ေဆြ ယုံၾကည္ၿခင္း မမွားပါႏွင္႔။ ပညာရွင္ တစ္ဦးဟာ လူ႕ဘ၀ တစ္ခုလံုးကုိ အသိ 
ၿဖင္႔ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲ နိဳင္တယ္ဆုိေပမဲ႔ တန္ဖုိးၿဖတ္ မရတဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ 
အေၾကာင္းကို သူ မၿမင္နိဳင္၊ မေဟာနိဳင္၊ မေၿပာင္းလဲေပးနိဳင္ သလုိ သူကုိယ္တုိင္လည္း 
“၀ိညာဥ္” အေၾကာင္းကို နားလည္ သေဘာေပါက္မည္မဟုတ္။ သင္႔ရဲ ႔ အသက္တာကုိ 
ေငြေၾကးေပးကာ ပညာရွင္ၾကီးကို ယုံစားၿပီး သင္႔ရဲ ႔ သန္႔ရွင္းၿခင္းကို မအပ္ႏံွပါနဲ႔။ သန္႔ 
ရွင္းၿခင္းရဲ႕ အသက္တာမွာ အၾကြင္းမဲ႔ ယုံၾကည္ၿခင္းႏွင္႔ ေငြေၾကးေပးစရာ မလို ေတာင္း 
စရာလည္း မလိုဘဲ အရာခပ္သိမ္းကုိ ေပးစြမ္း ေပးေနတဲ႔ ကယ္တင္ရွင္ သခင္ေယရႈ 
ရိွတယ္ ဆိုတာကုိ သိၿပီးသား ၿဖစ္ေနေသာ္လည္း ထပ္ၿပီး ခြန္အားေပး လုိက္ပါတယ္။ 
သင္႔ ဘ၀အသက္တာမွ ပညာရွင္ၿဖစ္ေနသလို ကယ္တင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္ ကိုသိဖို႔ 
လုိအပ္ ပါတယ္။ သင္႔ရဲ႔ အသက္တာမွာ ပညာရွင္ နဲ႔ ကယ္တင္ရွင္ကုိ ယုံၾကည္ၿခင္း 
မမွားဖုိ႔ လုိပါလိမ္႔မယ္။ ပညာရွင္ကုိ ယုံမိရင္ေတာ႔ ခဏတာ ကယ္တင္ရွင္ကို ယုံၾကည္ 
ရင္ေတာ႔ သင္႔အတြက္ ထာ၀ရပါ။ ခဏတာ အတြက္ ေရြးမွာလား။ ထာ၀ရအတြက္ 
ေရြးမွာလား။ ကယ္တင္ပုိင္ရွင္ သခင္ေယရႈသည္ ပူပင္ၿခင္းကို ၿငိမ္းေစၿပီး သင္႔အတြက္ 
ေအးၿမစြာႏွင္႔ ၿငိမ္သက္ၿခင္း ကုိ ဖန္ဆင္းေပး ေသာ သခင္ ခရစ္ေတာ္ၿဖစ္ပါသည္ ။ 

………………………………………………………………………………. 

သြယ္ဝွိက္နည္းၿဖင္႔ Thian Hnem Par 
ဟာေလလုယာ ေရွ႕ဦးစြာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ သခင္႔စကားစာေစာင္မွာ 
သက္ေသခံခြင္႔ ရတ႔ဲ အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ “သခင္႔ စကား” 
စာေစာင္မွာ ေယရႈ နာမၿဖင္႔ အခ်ိန္ေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ႔ ဆရာ ႏွင္႔ စာဖတ္သူ 
ခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ား အားလုံး ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ ။ အာမင္  
ဘုရားရွင္ ၏ အံၾသဖြယ္ အမႈ ႏွင္႔ ေကာင္းၿမတ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးေတာ္ကုိ မခ်ီးမြမ္းပဲ 
အဘယ္သို႔ ေနနိဳင္မည္နည္း။ ကြ်န္မ စကၤာပူေရာက္လာၿပီး အလုပ္လုပ္ခြင္႔ရတာ 

ကြ်န္မရဲ႕ အရည္အခ်င္း တစ္ခုမွ် မပါပါဘူး။ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ပါပဲ။ အိမ္ရွင္ 
ေကာင္းႏွင္႔ ဆံုေတြ႔ခြင္႔ ရတ႔ဲ အတြက္လည္း ထပ္ၿပီး ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း၏။ 
ကြ်န္မရဲ႕ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားနဲ႔ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ကူညီမွဳေလးကုိ အနည္းငယ္ ေ၀မွ်လိုက္ပါ 
၏။ (၂၀၁၀) ဧၿပီလ ပုိင္းေလာက္တုန္းကေပါ႔ ကြ်န္မ ကေလးေက်ာင္း သြားၾကိဳရင္း 
အၿပန္လမ္းမွာ ေခ်ာ္လဲပါတယ္။ ဒူးေလး အနည္းငယ္ ပြန္းသြားတာကုိ ဂရုမစုိက္ဘဲ 
ေနခဲ႔တယ္။ ညေနေလာက္က်ေတာ႔ ဒူးက ေကြးမရ၊ ဆန္႔မရ နာက်င္ ၿပင္းထန္ 
လာပါတယ္။ ၃ ရက္၊ ၃ ည ေကာင္းေကာင္း အိပ္မရခဲ႔ပါဘူး။ နာက်င္ ခံစားၿခင္း ဒဏ္ 
ၿပင္းထန္ လြန္းလို႔ပါ။ ကြ်န္မ ျမန္မာေဆး နဲ႔ပဲ လိမ္းရင္း ကုိယ္ေတာ္ကိုဘဲ အၾကြင္း မဲ႔ 
ဆုေတာင္းခဲ႔ ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ တကယ္႔ကုိလဲ အံဖြယ္အမွဳကုိ ေပးတယ္။ တစ္ပတ္ 
မေရာက္ခင္ အလုိမွာဘဲ ေကာင္းမြန္စြာ လမ္းေလွ်ာက္နိဳင္ခဲ႔တယ္။ ဟာေလလုဟာ .. 
ၿပီးေတာ႔ (၂၀၁၁) အစပုိင္းေလးမွာ ကြ်န္မ အရွက္ဆုံး ၿဖစ္တ႔ဲ အနာ ကိုယ္ေပၚမွာ 
ေပါက္လာ ပါတယ္။ ကြ်န္မမွာ လိမ္းဖုိ႔ ေဆးလံုး၀ မရိွပါ။ လူသားၿဖစ္တ႔ဲ ကြ် န္မက 
ရင္ေတြ တုန္ၿပီး ေၾကာက္လာတယ္။ အရက္ၿပန္ႏွင္႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၿပီး အၾကြင္းမဲ႔ 
ကုိယ္ေတာ္ထံ ဆုေတာင္းခဲ႔ ၿပန္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ဟာကြ်န္မ အတြက္ ေဆး 
တစ္ခြက္ ပါ။ အဒဲီ အနာဟာ အခုအခ်ိန္ထိ ၿပန္ေပၚ မလာေတာ႔ပါဘူး။ ဟာေလ 
လုယာ… ၿပီးေတာ႔ ငယ္ငယ္က ဒဏ္ရာ ရခဲ႔တ႔ဲ ဘယ္မ်က္လုံး ဒဏ္ရာေဟာင္း က 
ၿပန္ထ လာတယ္။ မ်က္လုံးေတြ မွဳန္လာပါတယ္။ အစ္မ တစ္ေယာက္ဆီက ေဆးရည္ 
ေလး နဲ႔ပဲ ေဆးထည္႔ရတယ္။ ဘုရားသခင္ ဒီေဆးရည္ဟာ ကြ်န္မ မ်က္စိ ဒဏ္ရာနဲ႔ 
ဘာမွ ပတ္သက္မွဳ မရိွပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ ဘုရားရွင္၏ တန္ခုိးေတာ္ႏွင္႔ ဒီအနာ 
ေပ်ာက္ကင္း ပါေစလို႔ အၾကြင္းမဲ႔ ဆုေတာင္းခဲ႔ ၿပန္ပါတယ္။ ရက္အနည္းငယ္ အတြင္း 
မွာလဲ လုံး၀သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း သြားပါတယ္။ ဟာေလလုယာ … ကြ်န္မ ဘုရား 
ရွင္ကို အရမ္း ေက်းဇူးတင္တယ္။ ထာ၀ရဘုရားက ငါ႔ကုိ ေခၚေလာ႔ ငါထူးမည္ ။ 
ၾကီးေသာ အရာ သင္မသိႏုိင္ေအာင္ နက္နဲေသာ အရာကို ငါၿပမည္ (ေယရမိ ၃၃ း ၃) 
လူသား မတတ္ႏုိင္ တ႔ဲ အရာအားလုံးကို ဘုရားသခင္ တတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေတြေ၀ၿခင္း 
မရိွဘဲ ဘုရားသခင္ဆီမွာ အၾကြင္းမဲ႔ ယုံၾကည္ၿခင္းၿဖင္႔ ေတာင္းခံပါ။ လုိအပ္သမွ် ဘုရား 
သခင္ ေပးပါတယ္။ အေႏွးနဲ႔ အၿမန္လဲ ရိွပါတယ္။ အလုိေတာ္အတုိင္း ေပးပါလိမ္႔မည္။ 
မေပးဘူး မရိွပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ ဘုရားသခင္ဟ တခါတရံ “သြယ္ဝွိက္နည္းၿဖင္႔ “ ေပးတတ္ 
ပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ႔ ကြ်န္မ ကိုယ္တိုင္ ခံစားရလို႔ပါပဲ။ မိတ္ေဆြတုိ႔ သတိ 
မထားမိေတာ႔ ေတာင္းတာ မရဆိုၿပီး အၿပစ္ဆုိခ်င္ လာတယ္။ ေသခ်ာ စဥ္းစားၾကည္႔ 
ရင္ အံဖြယ္အရွင္ဟာ လွ်ိဳ ႔၀ွက္စြာ ထူးေတာ္မူပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဘယ္ေလာက္ဘဲ 
အၿပစ္ေတြ လုပ္ေနပါေစ။ အသစ္ေသာ ခြင္႔လႊတ္ၿခင္းႏွင္႔ ကိုယ္ေတာ္ဟာ ကြ်န္မတို႔ 
လုိအပ္တ႔ဲ အခ်ိန္မွာ အနီးအနားမွာ ရိွေတာ္မူသည္ကုိ ကြ်န္မယံုၾကည္၏။ မိတ္ေဆြ 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာမွာ အမည္ခံ ခရစ္ယာန္နဲ႔ လုိက္ေလွ်ာက္ အသက္ရွင္တာ 
မဟုတ္ပဲ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ႔ ကိုယ္ေတာ္ကုိ ကုိးစားယံုၾကည္ၿခင္းၿဖင္႔ အသက္ရွင္ပါ။ 
အၾကြင္းမဲ႔ ယံုၾကည္ၿခင္းအားၿဖင္႔ ဖိတ္ေခၚမယ္ဆိုရင္ မိမိ အၾကံအစည္တို႔ အားလုံး 
ေအာင္ၿမင္ လာလိမ္႔မည္။ “ ထိုသူသည္ မိမိ အခ်ိန္တန္မွ အသီးကုိသီး၍ အရြက္ 
မညိွဳးႏြမ္းတတ္ေသာ အပင္ႏွင္႔တူ၏ ၿပဳေလသမွ်တုိ႔႔႔၌ ေအာင္လိမ္႔သတည္း။ “ ဟု 
က်မ္းစာ လာပါသည္။( ဆာလံ ၁း၃ )။ ခရစ္ေတာ္ႏွင္႔ အသက္ရွင္၍ ဘုရားသခင္၏ 
ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစပါ မိတ္ေဆြ။ ထာ၀ရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ႔ ကုိးစား 
ေလာ႔။ ကုိယ္႔ ဥာဏ္ကုိ အမီွမၿပဳႏွင္႔။ သြားေလရာရာ၌ ထာ၀ရဘုရားကို မ်က္ေမွာက္ 
ၿပဳေလာ႔။ သုိ႔ၿပဳလွ်င္ သင္၏ လမ္းခရီးတို႔ ကုိ ပ့ဲၿပင္ေတာ္မူမည္။ (သုတၱံက်မ္း ၃း၅-၆ )  
အေယာက္စီတိုင္း ဘုရားရွင္ေကာင္းၾကီး ေပးပါေစ။ ခ်စ္ေသာ သခင္႔စကား မိတ္ေဆြ 
အားလုံး ဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ၿပသႏုိင္ၾကပါေစ .. အာမင္ ။ (၀န္ခံခ်က္။ 
သူငယ္ခ်င္း (Chit Eh) ေတာင္ငူ ၏ သက္ေသခံခ်က္ ကုိ ၿပန္ေရး ေပးပါသည္ ။)  

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

သက္ေသခံခ်က္ Ma Ma Three 
ေန႕ရက္ သစ္တုိင္း အသက္တာသစ္ ေပးေနတဲ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္ 
နာမေတာ္ သာ၍ ဘုန္းၾကီးပါေစ။  ဘုရားသခင္ရ့ဲ ေကာင္းၿမတ္ၿခင္းမ်ားစြာထဲမွ တခု 
သက္ေသ ခံခ်င္ပါ တယ္။ က်မ  အရင္တံုးက မိုင္းရွဴး ရတနာေၿမ ေနထိုင္ခ့ဲဖူးပါတယ္။ 
အဒဲီမွာ လူမ်ိဳး ေပါင္းစုံ ရိွပါတယ္။ စရုိက္စုံနဲ႕မုိ႕ ဘိန္းသမားက ေပါလို႕ အိမ္တိုင္းလိုလုိ 
၀င္ခိုး ၀င္ေဖာက္ ခံရ နဲ႕ေပါ့။ သတိထားရင္းနဲ႕ကို ေန႔ခင္းပိုင္းေတာင္  အ၀တ္ 
လွန္းထား လုိ႕ ဂရုစိုက္ ေနရင္းနဲ႕ ပါပါသြားတတ္တာပါ။ ကြ်န္မတို႕ ညီအမ 
သုံးေယာက္ မူၾကိဳ ဖြင့္ထား ပါတယ္။ မိန္းမသား သာ ရိွတာမို႕ အၿမဲဂရုစိုက္ 
သတိထားေနခဲ့တာပါ။ မနက္ ည က်ဴရွင္ ၿပ၊ ေန႔ မူၾကိဳဖြင့္နဲ႕ အလုပ္ၿပီးတိုင္း ညီအစ္မ 
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ocifhpum;  5 -134

သုံးဦး ဆုေတာင္း ခ်ီးမြမ္း ၿပီးတာနဲ႕ အိပ္ရာ၀င္ အလုပ္ပင္ပန္းတာမို႕ 
မ်က္လုံးမိွတ္တာနဲ႕ ႏွစ္ႏွစ္ ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ သြားတတ္ၿပီး တေရးနုိးေတာ့ 
ကေလးေတြက တံခါးေခါက္ေနၿပီ။ အဒဲီ ေလာက္ အိပ္နုိင္သူေတြပါ တေန႔ေတာ့ လံုး၀ 
အိပ္မရပါ။  ဘယ္လို ၾကိဳးစားအိပ္ အိပ္ လုိ႕ မရဘူး။ ဟိုလူး ဒီလိမ့္နဲ႕ သန္းေခါင္ေက်ာ္ 
သြားခဲ့တယ္။ အေပၚထပ္ကို အဓိပၸာယ္မ့ဲ တက္ခ်င္ လာတယ္။ မနက္၁း၃၀ 
နီးပါးၿဖစ္မယ္။ (ေတာင္ေပၚေဒသမုိ႕ အိမ္ အေပၚထပ္က လမ္းမ နဲ႕ တေၿပးညီပါ) 
တက္သြားတာနဲ႕ ကြ်န္မ တအား လန္႕သြား တယ္။ ၀င္းတံခါး အိမ္ အ၀င္ တံခါးမ 
ရိွသမွ်ေသာ ၿပတင္းေပါက္ အားလုံး ပြင့္ေနတယ္။  မီးက ပ်က္ေနတာမို႕ တကယ့္ 
ေခ်ာက္ခ်ားစရာပါ။ ညက က်ဴရွင္ ၿပီးတာနဲ႕ တံခါး မပိတ္ဘဲ ေအာက္ဆင္းရင္း 
ေမ႔ခ့ဲတာပါ။ ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႕ ၿမန္ၿမန္ ပိတ္ၿပီး ဘုရားသခင္ကုိ ေက်းဇူးတင္ 
ခ်ီးမြမ္းလုိ႕ မ်က္ရည္ စီးက်လာပါတယ္။ သူ႕ရ့ဲ အကြယ္အကာဟာ တကယ့္ကို 
မယံုနိုင္စရာ အလုံၿခံဳဆံုး ဆုိတာ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း သက္ေသ ခံပါတယ္။ ယေန႕ထိ 
တုိင္ေအာင္ လမ္းၿပ သြန္သင္ ကြယ္ကာေပးတဲ့ ဘုရားသခင္ နာမေတာ္ ကမာၻ 
အဆက္ဆက္ ဘုန္းၾကီးပါေစ။ အာမင္။ ။Ma Ma Three 
------------------------------------------------------ 

ျမက္ႏု (Tender Grass) Saw San Aung 
“မုိးရြာၿပီးမွ ေနေပၚထြန္းသျဖင့္ ေျမ၌ ေပါက္ေသာ ျမက္ႏုက့ဲသို႔၎ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ (၂ရာ၊ ၂၃း ၄)   

သုိး၊ ႏြား၊ ဆိတ္၊ ျမင္း အစ႐ိွေသာ ျမက္စား သတၱ၀ါမ်ားအတြက္ ျမက္ခင္း ေပါေသာ  
စားက်က္သည္ အလြန္အေရးပါ လွပါသည္။ ေသးငယ္တိုေတာင္းလွေသာ 
ျမက္ႏုပင္မ်ားကို အျခား တိစၦာန္မ်ား စားရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း သိုးမ်ား ႐ွင္သန္ႏုိင္မႈ 
အတြက္မူ ထိုျမက္ပင္ ကေလးမ်ားသည္ အလြန္ပင္ အေရးပါလွပါသည္။ သုိးထိန္း 
ေကာင္းတစ္ဦးသည္ မုိး႐ြာသြန္းၿပီးေနာက္ ေျမေပၚ ျမက္ႏု႐ိွရာ စားက်က္သို႔ သုိးမ်ားကို 
ေခၚေဆာင္ က်က္စားေစရပါသည္။ ဤသုိ႔ေသာ ေကၽြးေမြးျခင္း ခံယူရမွသာ သူ၏ 
သုိးမ်ား ေကာင္းစြာ ၀ၿဖိဳး လွပလာမည္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ခရစ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ 
သုိးထိန္း ႀကီးက သိုးမ်ားတည္းဟူေသာ ယံုၾကည္သူမ်ား ၀ိညာဥ္အစာ ၀လင္စြာ 
စားေသာက္ ႏုိင္ရန္ လမ္းျပ ပုိ႔ေဆာင္ေပးလ်က္႐ိွပါသည္။ သုိးမ်ားအတြက္ ျမက္ႏု 
လုိအပ္ သက့ဲသို႔ ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ၀ိညာဥ္အစာ၊ အသက္စမ္းေရ ျဖစ္ေသာ၊ 
ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၀လင္စြာ စားသံုးမီွ၀ဲရန္လိုေပသည္။  
      လူတိုင္းဘ၀၏ ဟာကြက္ကို အဘယ္အရာႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေန ၾကပါသနည္း။ အခ်ဳိ႕ 
က မိမိဘ၀ လိုအပ္မႈမွာ ေငြျဖစ္သည္ဟု ခံယူသျဖင့္ ေငြရရန္ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ 
ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ဘ၀ေပ်ာ္႐ြင္မႈရရန္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႐ွာႀကံၾကသည္။ ေလာက၌ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ား မည္မွ်ပင္ ျဖည့္ဆည္းေပးေစကာမူ စစ္မွန္ေသာ ေပ်ာ္႐ြင္ 
ၿငိမ္သက္မႈကို ရႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဆာေလာင္ေနေသာ သုိးတစ္ေကာင္အတြက္ 
“ျမက္ႏု”  အစာ ျဖင့္သာ တင္းတိမ္မႈ၀ေျပာမႈကို ရႏုိင္သက့ဲသို႔ လူတုိင္း၏ ဘ၀စုံလင္ 
သာယာမႈ၊ ေလာက၌ စစ္မွန္ေသာ ႂကြယ္၀မႈတို႔သည္  ဖန္ဆင္း႐ွင္ျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္ 
၌သာ ႐ိွေၾကာင္း သိမွတ္၀န္ခံရန္ လုိပါသည္။ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားကို ေက်ာခိုင္း ကာ 
မိမိတို႔၏ စိတ္ႀကိဳက္လမ္းကိုလုိက္ျခင္းသည္ ေရမလံု ပ့ဲပ်က္ေသာ ေရတြင္း တူးသကဲ့ 
သုိ႔ အရာေရာက္မည္ မဟုတ္ပါ။ ပေရာဖက္ေယရမိက “ငါ၏ လူတို႔ သည္ အသက္ 
စမ္းေရ တြင္းတည္းဟူေသာ ငါ့ကုိ စြန္႔ပယ္၍ ေရမလုံ ပ့ဲပ်က္ေသာ ေရက်င္း တုိ႔ကုိ 
တူးေသာ အားျဖင့္ ဒုစ႐ုိက္ႏွစ္ပါးကို ျပဳၾကၿပီ။”  (ေယရမိ၊ ၂း ၁၃)ဟုဆုိထား ပါသည္။ 
      အုိအဖ ကၽြႏု္ပ္၏ဘ၀ စိတ္ေပ်ာ္႐ြင္မႈအတြက္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္လမ္းကို ေရြးခ်ယ္ကာ 
ကုိယ္ေတာ္ကို ေမ႔ေလ်ာ့ျခင္း၊ကိုယ္ေတာ္ကုိ ေက်ာခိုင္းမႈ အျပစ္မ်ားအတြက္ ၀န္ခ် 
ေတာင္းပန္ပါ၏။ ေန႔စဥ္ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားစြာယူ၍ ကုိယ္ေတာ္၏ သြန္သင္ 
လမ္းျပမႈ အတုိင္း နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ႏုိင္ရန္ ခြန္အားေပးမစေတာ္မူပါ။ (အာမင္)  

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

သခင့္အေစခံၾကစုိ႕  သေဲမဦး 
ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားေနေသာ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား၏ တရားေဒသနာ ေဟာ 
ၾကားခ်က္ မ်ားကုိ ဖတ္ရႈၾကားနာရတဲ့အခါ ကိုယ္ကုိယ္တိုင္က ႏွစ္ေထာင္း အားရ ျဖစ္ 
လွ်က္ သူတုိ႕လို ျဖစ္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ သူတုိ႕လို ပရိတ္သတ္ အလယ္မွာ 
ဧဝံေဂလိ တရားကုိ အားရပါးရ ေဟာခ်င္စိတ္ ျဖစ္လာခ့ဲမိပါတယ္။ သူတို႕ ဘဝကုိ 
ေလ့လာ မိေတာ့မွ သူတုိ႕ဟာ အမိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံ ရပ္ျခားမွာ ျဖစ္ေစ 
ဖြင့္လွစ္ ထားေသာ ဓမၼတကၠသုိလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရထားသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိခ့ဲရပါ 
သည္။ ကုိယ့္အေနနဲ႕ကေတာ့ ဓမၼတကၠသုိလ္ တက္ဖုိ႕ ေနေန သာသာ အသင္းေတာ္ 
က ရံဖန္ရံခါ ဖြင့္လွစ္ေပးတဲ့ လူငယ္သင္တန္း က်မ္းစာ သင္တန္းေတြေတာင္ မွန္မွန္ 

မတက္ျဖစ္ခ့ဲပါ။ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး အေစခံ ႏိုင္မွာလဲ ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္ေလတုိင္း 
ေဝးေပါ့။  
ဒါေပမဲ့ ရွင္မာကု ၅း၁၉ မွာေတာ့ သခင္ေယရႈကို နတ္ဆိုးစြဲ ဖူးေသာသူက 
ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ရိွပါမည့္ အေၾကာင္း ေတာင္းပန္လွ်င္ ကုိယ္ေတာ္သည္ အခြင့္ 
မေပး။ သင္သည္ ကိုယ္အိမ္သို႕သြားေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ သနားျခင္း စိတ္ 
ေတာ္နွင့္ သင္၌ အဘယ္မွ်ေလာက္ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူသည္ကုိ သင္၏ အေဆြ အမ်ိဳး 
တုိ႕အား ျပန္ၾကားၾကေလာ့  ဟု မိန္႕ေတာ္မူလွ်င္ ထုိသူသည္ သြား၍ ေယရႈသည္ 
အဘယ္ မွ်ေလာက္ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူသည္ကုိ ေဒကာေပါလိ ျပည္တြင္ သတင္းၾကား 
ေျပာ သည္ျဖစ္၍ ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႕သည္ အံ့ၾသျခင္း ရိွၾက၏။ စာရႈသူ ခ်စ္မိတ္ေဆြ 
ဒီက်မ္းခ်က္ ထဲမွာ ၾကည့္ရင္ ဒီလူဟာ သခင္ေယရႈ ေနာက္လိုက္ၿပီးေတာ့ တပည့္ေတာ္ 
ေတြလို သြန္သင္ျခင္း မခံရခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူဟာ သခင္ေယရႈ ေျပာတဲ့အတုိင္း ရုိးရုိး 
ေလးဘဲ သခင္ေယရႈ သူ႕အေပၚမွာျပဳတဲ့ သနားျခင္း ကရုဏာကုိ သူ႕ရဲ႕ ေနရင္းျပည္မွာ 
ျပန္ေျပာရံုေလးန႕ဲ ခပ္သိမ္းေသာ သူတုိ႕သည္ အံ့ၾသျခင္းရိွၾက၏။ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕လဲ 
ဤနည္းျဖင့္ သခင့္ အေစခံ ၾကပါစို႕။   ။ အမႈေတာ္ျမတ္၌ - သဲေမဦး 
------------------ 

ဆုေတာင္းေပးရန္          Dolly 
ခရစ္ေတာ္၌ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား က်မအတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါရန္ ေတာင္းခံ 
လုိပါတယ္။ အရင္ဦးဆံုး ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းခ်င္ပါတယ္။  စင္ကာပူမွာ အိမ္အလုပ္နဲ႕ 
လာလုပ္ေနခ်ိန္မွာ က်မမွာ စုိးရိမ္စိတ္ေတြ အမ်ားႀကီးွ ရိွေန ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ 
ကုိယ္ေတာ့္စကားကုိ မေမ့ဘဲ ယံုၾကည္ျခင္း အျပည့္နဲ႕ အေသးစိတ္ ဆုေတာင္း 
ပါတယ္။ ကတိတည္ေသာ ဘုရားသခင္က က်မရဲ႕ ဆု ေတာင္းသံကုိ နားေညာင္း 
ေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ဆုေတာင္း ျပည့္ခ့ဲပါတယ္။ မသဲ ၇ း၇။ ဆာလံ ၄၆း၁။ 
က်မ ဆုေတာင္းခံခ်င္တာကေတာ့ - က်မ ႏွာေခါင္းရဲ႕  ဘယ္ဘက္အတြင္းထဲမွာ အဖု 
အႀကီးႀကီးတစ္ခု ရိွေနပါတယ္။ ဒီအိမ္မွာ အလုပ္ ဆက္လုပ္ခ်င္တဲ့အတြက္ အိမ္ရွင္မကို 
ေျပာျပၿပီး အျပင္ေဆးခန္းမွာ သြားျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျပင္ ဆရာဝန္တုိ႕ရဲ႕ 
ထုံးစံအတိုင္း ဒီေလာက္ႀကီးမား ဆုိးဝါးတဲ့ အဖုကုိ သူ မကု ေပးႏုိင္ ေၾကာင္း 
ေဆးရုံသြားျပဖုိ႕ အႀကံဥာဏ္ေတြေပးခဲ့ပါတယ္။ တကယ္လုိ႕ ဒီအဖုက ကင္ဆာ 
ေရာဂါဆိုရင္ စင္ကာပူမွာ ခြဲစိတ္ၿပီးမွ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလ ထဲမွာ 
အကုန္ၿပီးေအာင္လုပ္ေပးမယ္လို႕ သူေဌးမကို ေျပာပါတယ္။ ဒီအဖုကို ေအာင္ ျမင္စြာ 
ခြဲစိတ္ကုသႏုိင္ဖုိ႕ အထဲမွာ ဘာေရာဂါမွ မရိွဘဲ ရုိးရုိးေလး ၿပီး ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႕ 
က်န္းမာစြာ အလုပ္ ဆက္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႕ ခရစ္ေတာ္ နာမ အား ျဖင့္ သခင့္စကား 
ပရိတ္သတ္ထံ ဆုေတာင္းေပးရန္ ေတာင္းခံလုိက္ပါသည္။ ယုံၾကည္သူမ်ား သေဘာ 
တူ၍ စုေပါင္းေတာင္းဆိုေသာ အရာကုိ ကို္ယ္ေတာ္ ခ်ေပး နားေညာင္း မည္ဟု က်မ 
အျပည့္ အဝ ယုံၾကည္ပါသည္။ မသဲ ၉း၂၀-၂၂။ Dolly 

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

ညီမေလးသုိ႔ ေပးစာ (တဏွာနဲ႕ပါဝါရွင္းတမ္း) Little Lamb 
ညီမေလးေရ ဘုရားရွင္ရဲ ႔ ေစာင္႔ေရွာက္မႈ႔ ေအာက္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ ေနမယ္လို႔ 

ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္ကြယ္။ မေတြ႔တာ အေတာ္ၾကာလုိ႔ ေၿပာၿပခ်င္တာေတြ အမ်ားၾကီး 
ရိွတယ္ ကေလးေရ။ တၿခားေသာ ညီမငယ္မ်ားလည္း ဗဟုသုတ ရေစေအာင္ 
သခင္႔စကား ကေန တဆင္႔ ေၿပာခ်င္တယ္ ကေလးရယ္။ သခင္႔စကား ကေနေရးၿပ 
တာမုိ႔ မမက ဆရာလုပ္တယ္ မထင္ဘဲ သခင္ေယရႈ ကေၿပာတာလို႔ ခံယူပါေနာ္။ 
ႏႈတ္က ခ်စ္အားၾကီးၿပီး ႏွလုံးသား ဆုိးညစ္တ႔ဲ ေယာက်ာၤးေတြ အေၾကာင္း ညီမေလးကို 
သိေစခ်င္လို႔ မမကုိ အသုံးၿပဳတာပါကြယ္။ ညီမေလး သိတ႔ဲ အတုိင္း မမတုိ႔ မိန္းကေလး 
အမ်ားစုဟာ အယုံလြယ္တယ္ မဟုတ္လားကြယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ 
အလြန္ၾကီးမားတာ ေၾကာင္႔ သူ႔ရဲ ႔ သုိးေတြကို ၿခံစည္းရဲ ႔ အၿပင္ကုိ မထြက္ ေစခ်င္ 
ဘူးေလ ။ အလြန္ အႏၱရာယ္မ်ားၿပီး အသက္ကိုေတာင္ ဒုကၡေပးႏုိင္တယ္ မဟုတ္လား 
အိမ္မွာ လုပ္ရတ႔ဲ မမတို႔ ဘ၀ဟာ အလြန္ဘဲ စိတ္ပင္ပန္းမႈ ေတြ မၾကာခဏ ေတြ႔ၾကံဳ 
ရတတ္တယ္ ဆုိတာ မမနားလည္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အဒဲီ အတြက္နဲ႔ အလြန္ အႏၱရာယ္ 
မ်ားတဲ႔ စည္းရဲ ႔ အၿပင္ကို ခုန္မထြက္ေစခ်င္ ဘူးကြယ္။ အရြယ္ေရာက္ ေနတဲ႔ 
မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ဟာ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင္႔ ရိွတာ မမသိပါတယ္။ လူက 
အရြယ္ ေရာက္ သလုိပဲ အေကာင္း၊ အဆုိး၊ အက်ိဳး၊ အၿပစ္ကုိ ေ၀ဖန္ ပုိင္းၿခား ႏုိင္တ႔ဲ 
အသိဥာဏ္ ပညာ ကလည္း အရြယ္ေရာက္ သင္႔တယ္ဆုိတာ မေမ႔သင္႔ ဘူးကြဲ႕။ 
အကယ္၍ ကုိယ္႔မွာ ဥာဏ္ပညာ အားနည္းၿပီး ဆံုးၿဖတ္ရ ခက္ရင္ ဆုေတာင္းၿခင္းကို 
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ocifhpum;  6 -134

အားကုိးရမယ္ ကေလးေရ။ ေရွ႕လ ေတြမွာ (တဏွာနဲ႕ပါဝါ) သက္ေသခံ သြားတဲ႔ 
ညီအစ္မ ေတြကို မမက ခ်ီးက်ဴးခ်င္ ပါတယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲဆုိေတာ႔ ညီမေလး 
စဥ္းစားၾကည္႔ အရွက္ကုိ အသာေခါက္ထားလုိ႔ ညီမေလးေတြ လမ္းမမွား ရေအာင္ 
သြန္သင္ သက္ေသခံ သြားတာေလ။ သူတို႔ ဟာ ပညာရွိေသာ သမီးမ်ားလို႔ မမက 
ဆုိခ်င္တယ္ကြယ္။ အေမွာင္မွန္း သိလုိ႔ အလင္းထဲကုိ ရဲရဲ ရင္႔ရင္႔ တိုး၀င္လာခဲ႔ တာ 
မဟုတ္လား။ စာတန္ရဲ ႔ တပည္႔ ေသြးသားတပ္မက္စိတ္ ထက္သန္လြန္းတဲ့ ေယာက်ာၤး 
ေတြကို အယုံမလြယ္ ေစခ်င္ဘူး ကေလးရယ္။ သူတုိ႔ ကို စာတန္က လုံေလာက္စြာ 
သင္တန္း ပုိ႔ခ် ထားေပးလို႔ မိန္းကေလးေတြ အေၾကာင္း ေနာေက်ၿပီး သူတုိ႔ စကားဟာ 
ပ်ားရည္စက္လို ခ်ိဳေနလိမ္႔မယ္။ သူတိုပရဲ ႔ ဟန္ေဆာင္ အၾကင္နာဟာလည္း 
ညီမေလး ရဲ ႔ စိတ္ကုိ ယုိင္လဲ ေစလိမ္႔မယ္ကြဲ႔။ ဒါေပးမဲ႔ အဲဒီ ၾကင္နာၿခင္း ပ်ားရည္စက္ 
ေတြဟာ ဓားသြားေပၚက ပ်ားရည္စက္လို အဆိပ္နဲ႔ မကင္းဘူးကြယ္။ ညီမေလးဟာ 
သူတို႔ရဲ ႔ စကား ၊ လက္ေဆာင္နဲ႔ ၾကင္နာမႈမွာ သာယာသြား မယ္ဆိုရင္ တစ္တခ်က္ 
စာတန္ရဲ ႔ ဒုကၡလွလွ ဟာ ညီမေလးနဲ႔ သိပ္အလွမ္း မေ၀းေတာ႔ဘူး ။ ႏွစ္တခ်က္ 
ညီမေလး တင္ မဟုတ္ဘူး ညီမေလးရဲ ႔ မိဘ ၊ ေဆြမ်ိဳး အသုိင္းအ၀ုိင္းဟာ အရွက္ 
တကြဲ အက်ိဳးနဲ ႏုိင္တယ္ ။ အိမ္အျပန္ အေမ႔ အတြက္ ေငြထုပ္ ထမ္းမၿပန္ ႏုိင္ရင္ 
ေတာင္ ဒုကၡထုပ္ၾကီးေတာ႔ သယ္မသြားပါနဲ႔ကြယ္။ သုံး တခ်က္ သူဟာ အိမ္ေထာင္ 
နဲ႔လား၊ လူပ်ိဳလား ဆုိတာ ညီမေလး ေသခ်ာ မသိႏုိင္တ႔ဲ အတြက္ အိမ္ေထာင္နဲ႔ ဆို သူ႔ 
မိန္းမ ၊ သူ႔ကေလးေတြ အေတာ္႔ကုိ ဒုကၡ ေရာက္ေနလိမ္႔မယ္ ။ ကိုယ္႔ေၾကာင္႔ သူမ်ား 
ထိမိ၍ လစဲရာ မၿဖစ္ခ်င္ပါနဲ႔ကြယ္ ။ အဒဲီအေၾကာင္းေလးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေၿပာရ 
အုံးမယ္ မမ စကၤာပူေရာက္ၿပီး ၄ လအၾကာမွာ ဘုရားရွင္ရဲ ႔ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ 
K.B.C.S ဘုရားေက်ာင္းကို ေရာက္ခြင္႔ ရခဲ႔တယ္ ။ သင္းအုပ္ဆရာက မမတို႔ လူသစ္ 
ေတြကိုေခၚၿပီး ေကာ္ဖီနဲ႔ ဧည္႔ခံၿပီး ဆုံးမ စကားေၿပာတယ္ေလ။ ဆရာ ဆုံးမ စကားက 
မိမိ ကုိယ္ကို တန္ဖုိးထား တတ္ရမယ္ ။ ၿပီးေတာ႔ ေယာက်ာၤးႏွစ္ေယာက္ စကားေၿပာ 
ဆက္သြယ္တ႔ဲ အေၾကာင္းလည္း ပါတယ္ ။ တစ္ေယာက္က္နဲ႔ တစ္ေယာက္ကို္ နည္းၿပ 
လုပ္ေနတာေလ။ “ မင္းအေဖာ္ရွာ ခ်င္ရင္ အိမ္မွာ လုပ္ေနတဲ႔ မိန္းကေလးေတြကို 
ရွာကြ၊ ၿပီးရင္ သူတုိ႔ကို မင္းမွာ မိန္းမ မရိွတ႔ဲ အေၾကာင္း အမွန္အတုိင္းေၿပာ၊ ညတုိင္း 
လုိလို ဖုန္းဆက္ၿပီး ဂရုစုိက္ ေပးလုိက္ရင္ မင္း အတြက္ အုိေက သြားလိမ္႔မယ္။ 
သူတို႔ဆုိ မင္းပုိက္ဆံ သိပ္မကုန္ဘူး ၿပီးရင္ ၆ လ တခါ ေဆးစစ္ထားလို႔ မင္းကို ေရာဂါ 
မေပး ႏုိင္ဘူးတ႔ဲ။ ကဲ ဘယ္ေလာက္ ရင္နာ စရာေကာင္းလိုက္သလဲကြယ္။ မမ တို႔ကို 
အထင္ေသး လိုက္ၾကတာ။ မမတို႔က လူဆင္းရဲ ေပးမဲ႔ စာရိတၱ မဆင္းရဲေၾကာင္းၿပဖို႔ 
မမတို႔ အေယာက္စီတိုင္းမွာ တာ၀န္ရိွတယ္ ကေလးေရ။ ဆရာရဲ ႔ စကားနဲ႔ ေကာ္ဖီ 
ေလးကုိ ယေန႔တုိင္ မေမ႔ေသး သလုိ ေက်းဇူးလည္း တင္ေနလွ်က္ပါ။ ဒီလိုဆုိေတာ႔ 
ရည္းစား မထားရေတာ႔ ဘူးလား အဒဲီလုိေတာ႔ မဆုိလိုပါဘူး။ ကိုယ္ကုိ တကယ္ခ်စ္ၿပီး 
တန္ဖုိးထားတ႔ဲ သူကုိ တြဲႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ကုိယ့္ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ လာတ႔ဲ ေယာက်ာၤး 
ေလးရဲ ႔ အေၾကာင္းေတာ႔ ေကာင္းေကာင္း သိသင္႔တယ္ကြဲ႔။ ကုိယ္က အသည္း 
နစ္ေအာင္ ခ်စ္ေနေပမဲ႔ သူတုိ႔က ေသြးသားဆႏၵ ေတာင္းဆုိ လာရင္ မလုိက္ေရာ 
သင္႔ဘူး ကေလးေရ။ အဒီဲလို ေတာင္းဆိုလာရင္ သူဟာ ညီမေလးကို ခ်စ္တာ မဟုတ္ 
ဘဲ တပ္မက္တာလုိ႔ ပညာနဲ႔ နားလည္းႏုိင္ရမယ္ ။ “ သုတၱံ ၂၈ း ၂၆ မိမိ စိတ္ႏွလံုးကုိ 
ကုိးစားေသာ သူသည္ လူမုိက္ၿဖစ္၏ ပညာ သတိႏွင္႔ က်င္႔ေသာသူ မူကား ေဘးလြတ္ 
တတ္၏ “ အကယ္၍ သူဟာ ဒီထက္ ပုိလာရင္ သူ႔ကို ရဲရဲ ရင္႔ရင္႔ အဆက္ၿဖတ္ 
ႏုိင္ရမယ္ ကေလးေရ။ ခ်စ္ၿခင္းကို ခြဲတာ မဟုတ္ပါဘူးကြယ္ မိန္းကေလးဆုိတာ 
ကုိယ္က်င္႔ တရားေကာင္းမွ ဇနီးေကာင္း ၿဖစ္ႏုိင္မယ္။ ဇနီးေကာင္းၿဖစ္မွ သာယာတဲ႔ 
အိမ္ေထာင္ကို တည္ေထာင္ႏုိင္မွာေလ။ အိမ္ေထာင္သာယာမွ မိခင္ေကာင္း 
တစ္ေယာက္ ၿဖစ္ႏုိင္မယ္ ကေလးေရ။ အိမ္ေထာင္မၿပဳ ရေသးခင္ အပ်ိဳရည္ပ်က္ ခဲ႔ရင္ 
ကုိယ္က်င္႔ တရား ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး ကုိယ္႔စိတ္ကုိ မလုံလို႔ တစ္သက္လုံး ေနာင္တ 
ရႏုိင္တယ္။ ၿပီးေတာ႔ ကိုယ္က လမ္းမွန္ မေလ်ွာက္ႏုိင္ခဲ႔ရင္ ကုိယ္႔ သမီးက ကုိယ္႔ကုိ 
ဘယ္ အထင္ၾကီးေတာ႔ မလဲ ဆုံးမ ရ ခက္သြားႏုိင္ တယ္ေလ။ မိန္းကေလး ဆုိတာ 
မ်က္ ေတာင္ တဆုံးမၾကည္႔ပဲ မ်က္စိတစ္ဆုံး ၾကည္႔ၿပီး ဆင္ၿခင္တတ္  ရမယ္ကြဲ႔။ လူ 
ဆုိတာ ကုိယ္စုိက္တ႔ဲ အပင္ရဲ ႔ အသီးကို စားရတတ္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ မမွားရေအာင္ 
ပညာ သတိ ေဆာင္သင္႔တယ္ ကေလးရယ္။ မွားခဲ႔ ၿပီးရင္လည္း ဆက္မမုိက္ဘဲ 
ၿပန္လာခဲ႔ ဖုိ႔ေခၚခ်င္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈက မွားခဲ႔ၿပီး သူကို မည္သူ တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္ ကမွ ခဲနဲ႔ မေပါက္ႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးမွာပါ။ စာက အေတာ္ 
ရွည္သြားၿပီး ဆုိေတာ႔ သခင္က ညီမေလးတို႔ကုိ ဘာေၿပာေနတယ္ ဆုိတာ သိေလာက္ 

ၿပီး ထင္ပါတယ္။ ညီမေလး ဒုကၡ အႏၱရာယ္ ကင္းေအာင္ သခင့္ရင္ခြင္ထဲထိ တိုး၀င္ 
ႏုိင္တ႔ဲ သုိးေလးတစ္ေကာင္ၿဖစ္ ပါေစလို႔ ဆုေတာင္း လုိက္ပါတယ္။ ။ 
------------------------------------------- 

႐ုိက္စား  မင္းေအာင္သက္လြင္ 
တစ္ခါက မိသားစု တစ္ခုမွာ ေတာ္ေတာ္ ေလး ကုိ လိမၼာတဲ့ သားသမီး 

၇ေယာက္ ရိွပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႕ သူတို႕ ဒီေလာက္ ေတာင္ လိမၼာ ေနၾကတာလဲ။ မိဘ 
ေတြက ဆုံးမ သြန္သင္တာ ေကာင္းလို႕ လား။ ဟုတ္ပါတယ္။ မိဘေတြက ဆုံးမတာ 
အရမ္း ေကာင္းပါတယ္။ ဘယ္လုိမ်ား ဆုံးမပါ သလဲ။ သားသမီးက မိဘ စကားကုိ နား 
မေထာင္ရင္ မိဘကုိ သားသမီးက ျပန္ရုိက္ရ ပါတယ္။ အိမ္ေရွ႕မွာ တုတ္တစ္ေခ်ာင္း 
ခ်ထားပါတယ္။ အိမ္ျပန္ေနာက္က်တဲ့ သားဟာ အိမ္ေရွ႕မွာ ခ်ထားတဲ့ တုတ္နဲ႕ 
အေဖ့ကုိ ရုိက္ ရပါတယ္။ အလည္လြန္တဲ့ သမီးဟာ တုတ္နဲ႕ အေဖ့ကုိ ရုိက္ရပါတယ္။ 
မ်က္ရည္နဲ႕ မိဘကုိ ျပန္ရုိက္ေနတဲ့ သမီးဟာ ေနာက္ေန႕ေတြမွာ အိမ္လံုးဝ ေနာက္ 
မက်ရဲပါဘူး။ မခုိးရဲေတာ့ပါဘူး။ ေလးႏွစ္သမီးအရြယ္ ႏုိးႏုိးေလးက ကေလးပီပီ လုိခ်င္ 
တာ၊ လုပ္ခ်င္တာ ေတြကို နားပူနာဆာ လုပ္ၿပီး ေတာင္းတတ္ လုပ္တတ္ပါတယ္။ ရုိးရုိး 
ေတာင္းလုိ႕ မရရင္ ငုိယုိၿပီး ေတာင္းပါတယ္။ အဒဲါမွာ မရရင္ ေအာ္ဟစ္ဆူညံ 
ပြက္ေလာ ရုိက္ၿပီး ေတာင္းတတ္ ပါတယ္။ ကေလးေလးေတြရဲ႕ စရုိက္သဘာဝပါဘဲ။ 
ႏုိးႏုိးေလး ငုိၿပီး ေတာင္းရင္ သူ႕အေမကလဲ ေခ်ာ့ေမာ့ေျပာပါတယ္။ မရရင္ ေအာ္ဟစ္ 
ေျပာဆိုရပါတယ္။ အဒဲီထက္ ကဲကဲလာရင္ေတာ့ ႏုိးႏုိးေလး တုတ္စာမိသြားပါတယ္။ ̏ 
ႏုိးႏုိးေနာ္ နင္ငါ့စကား နားမေထာင္ရင္ ငါ ပါးစပ္နဲ႕မေျပာဘူး။ ငါ့ထက္ အစြမ္းထက္တဲ့ 
တုတ္တစ္ေခ်ာင္း ရိွတယ္။ တုတ္က နင့္ကို စကားလာေျပာလိမ့္မယ္။ ငါ့ဆီမွာ စကား 
ေျပာတတ္တဲ့ တုတ္တစ္ေခ်ာင္းရိွတယ္ ဟိုမွာေတြ႕လား ̋  ဆုိၿပီး ဘုရားေစ်းက ဝယ္ 
လာတ့ဲ လက္သန္း လုံးေလာက္ ႀကိမ္တုတ္တစ္ေခ်ာင္းကို ျမင္သာေအာင္ ျပထား 
ပါတယ္။ တုတ္ကေလး စကားေျပာတတ္တာ ႏုိးႏုိးသိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ ဆိုေတာ့ 
ႏုိးႏုိးေလး အရမ္းငုိၿပီး ဂ်ီက်တ့ဲ ေန႕နဲ႕ သူ႕အေမ စိတ္အရမ္းတိုတဲ့ ေန႕ တုိက္ဆိုင္ 
သြားရင္ တုတ္ကေလးက သူ႕ကုိ စကား လာလာေျပာလို႕ သူ႕ေျခသလုံးက ႀကိမ္လံုး 
ဒဏ္ရာ အမာရြတ္ေတြ အခုထိ မေပ်ာက္ႏိုင္သလုိ။ ဘယ္ေတာ့မွလဲ ေပ်ာက္ႏုိင္မွာ 
မဟုတ္ပါ။ ႏုိးႏုိးေလး လိမၼာသြားတဲ့ေန႕ (သုိ႕) ႏုိးႏုိးေလး သူ႕အေမ စကားကုိ 
နားေထာင္ တတ္တဲ့ေန႕မွာ အရိွဳးရာ ေပ်ာက္သြားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။  
 ေခတ္မီွတိုးတက္ထြန္းကားတဲ့ ႏုိင္ငံကိုေရာက္သြားတဲ့ မိတ္ေဆြေဟာင္း 
တစ္ေယာက္နဲ႕ ဂ်ီေတာ့ G-talk ထဲမွာ Chat မိပါတယ္။  သူအခုေနတဲ့ ႏုိင္ငံက အထူး 
ေခတ္မီ ေၾကာင္း သားသမီးေတြကို မိဘက ရုိက္ႏွက္ ဆုံးမခြင့္ မရိွေၾကာင္း၊ ေျပာျပပါ 
တယ္။ ပုိဆိုး တာက သားသမီးေတြကုိ မိဘက ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ပညာသင္ဖုိ႕ 
မေထာက္ ပ့ံႏုိင္ရင္ ႀကီးလာတဲ့အခါမွာ သားသမီးက မိဘကုိ ျပန္ၿပီး တရားစြဲလို႕ 
ရတယ္ဆိုဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ တံုးတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေတာ္ေတာ္ ဗဟုသုတ 
နည္းတယ္လုိ႕ဘဲ ဆုိရမွာပါ။ သူေျပာမွ ၾကားဖူးတာပါ။ သားသမီး ဆုိးသြမ္း 
ေနရင္ေတာင္ မိဘက တုတ္နဲ႕ ရုိက္ ဆံုးမခြင့္ မရိွဘူးတဲ့။ ေလာက နိယာမ တရား 
ကေတာ့ အျပစ္ရိွသူကို တုတ္စာ ေကၽြးရစၿမဲပါ။ စင္ကာပူတြင္ တရားမဝင္ ေနထိုင္ ၍ 
ဖမ္းမိသြားေသာ သူအား ႀကိမ္ဒဏ္ေပးေသာအခါ က်န္းမာေရး ေကာင္းမေကာင္း 
ဆရာဝန္ ေဆးခ်က္ယူရပါတယ္။ ရာဇဝတ္သားကုိ ရဲသားက ႀကိမ္တုတ္နဲ႕ အားရပါးရ 
လႊရုိဲက္တဲ့အခါ ေသရာပါ ဒဏ္ရာ ရသြားေစခဲ့ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တက္ခ့ဲဖူးတဲ့ 
အလက(၃) ေက်ာင္းမွာ  အရုိက္ၾကမ္းတဲ့ အေပါက္ ဆုိးဆိုး ဆရာမ တစ္ေယာက္ 
နာမည္ အရမ္းႀကီးပါတယ္။ ငါးတန္း ေက်ာင္းသား ဘဝမွာ အဒဲီ ဆရာမနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ 
ထိပ္တိုက္တုိးပါတယ္။ အိမ္စာမလုပ္ခ့ဲလို႕ ကၽြန္ေတာ္ အပါ အဝင္ တစ္တန္းလံုး 
အႏႊာခံရတာ ခုထိမေမ့ႏုိင္ပါ။ အခုလုိ အခ်ိန္ လမ္းမွာ ဆရာမနဲ႕ ျပန္ေတြ႕ရင္ေတာင္ 
ကၽြန္ေတာ္ အခဲ မေက်ႏုိင္ေသးပါ။  

ေလာကုတၱရာ တရားကေတာ့ အျပစ္မ့ဲသူက အျပစ္ဒဏ္ ခံေပးသြားခဲ့ပါ 
တယ္။ ေလာကနဲ႕ ေလာကုတၱရာဆုိတာ အၿမဲတမ္း ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္စၿမဲပါ။ လူသား 
အားလုံး အျပစ္လြတ္ဖုိ႕ သခင္တစ္ပါးက အျပစ္ဒဏ္ ခံေပးသြားခဲ့ပါတယ္။ ကားတုိင္ 
ေပၚမွာ အေသခံတဲ့ ေယရွဳ ခရစ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အျပစ္ေတြ အတြက္ အရုိက္ 
ခံရတာပါ။ ( မ ၂၇း၃ဝ ေခါင္းေတာ္ကုိ ရုိက္ၾက၏။မာ ၁၅း၁၅ ေယ႐ႈကုိကား ရုိက္ၿပီး 
လွ်င္ -။လု ၂၂း၆၃ ေယ႐ႈကို ရိုက္ပုတ္ၾက၏။ ေယာ ၁၉း၁ ေယ႐ႈကုိ ယူ၍ ရုိက္ၿပီးမွ-- ။) 
သားသမီးေတြ အျပစ္လုပ္ရင္ မိဘကုိ ရုိက္ပါတဲ့။ မုိက္မဲတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အျပစ္ 
သားေတြအတြက္ အရုိက္အႏွက္ခံသြားတဲ့ သခင္ရဲ႕ ေမတၱာဟာ အႏိႈင္းမ့ဲတဲ့ အဂၢါေပ 
ေမတၱာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိေမတၱာကို သင္ရရိွထားၿပီလား။  ။ မင္းေအာင္သက္လြင္ 


