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todqHk;yg    မင္းေအာင္သက္လြင္ 

ဓါး လံွ ျမင္း ဆင္ ၊ စစ္ စြမ္းအင္ႏွင့္၊ တုိက္ပြဲဝင္ရန္  
သူရဲေကာင္း သတိၱ ကၽြႏု္ပ္မွာ မရိွတာ၊ သခင္ အသိဆုံးပါ။ 
     ေဒၚလာ ဒဂၤါး ေႁခြရံမ်ားနဲ႕၊ သူေဌးသားလုိ အႂကြား မပုိကာ 
     ဗလာနတိၱ ကၽြႏု္ပ္မွာ ဘာမွ မရိွတာ သခင္ အသိဆုံးပါ။ 
လက္သီးေမာင္းတန္းတင္ အာဝဇၨန္းရႊင္ရႊင္နဲ႕  
အ့ံမခန္းဘြယ္ တရားပလႅင္ထက္ဝယ္၊ ကၽြႏ္ုပ္စကား မႂကြယ္တာ သခင္အသိဆုံးပါ။ 
     သုိ႕ပါေသာ္လဲ- ကၽြႏ္ုပ္ လူသား ေခ်ာင္ႀကိဳၾကားက  
ကေလာင္မွင္ တစ္စက္ ေပစာရြက္နဲ႕ ကေလာင္ အမႈေဆာင္ ဆက္ကပ္ေနသည္၊  
ေလာကအေမွာင္အလင္းေဆာင္ေစမည္ ေကာင္းကင္ဘုံရွင္အဖ အတြက္သာ ရြယ္ရည္။ 
(ဝန္ခံခ်က္။ သခင့္စကား စာေစာင္ ၁ဝႏွစ္ျပည့္ ႏွင့္ စာေပအမႈေတာ္ေဆာင္ သက္တမ္း ၂၃ ႏွစ္ျပည့္ ဘုရားသခင္၏ 
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္ ေရးေဖာ္ေရးဘက္ ကေလာင္ရွင္မ်ားအတြက္ အမွတ္တရ - - ) 

--------------------------------------------------------- 
အလုပ္အလုပ္တကုတ္ကုတ္   F-Penny(mizo)တမူး 
မဲ့ၿပံဳးေလးတစ္ခ်က္ ေလာကႀကီးကုိ အံတုလွ်က္ 
မေမာမပန္း လုပ္လုိက္ရတဲ့ အလုပ္အလုပ္ တကုတ္ကုတ္။ 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ေရာင္ျခည္ ဘဝေရွ႕ဆက္ခရီး 
စိတ္ကူးစိတ္သန္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လုပ္လုိက္ရတဲ့ အလုပ္အလုပ္ တကုတ္ကုတ္။ 
အဆုံးမသတ္ႏိုင္ ေန႕သစ္မ်ားစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေပါ့ နာရီလက္တံ  
မေလ်ာ့ေသာဇြဲ ခြန္အားနဲ႕ရုန္း လုပ္လုိက္ရတဲ့ အလုပ္ အလုပ္တကုတ္ကုတ္။ 
ေရစုန္ခရီး ေမ်ာပါမသြားဖုိ႕ ကူးခတ္လုိက္ရ ေရဆန္ရဲ႕အတက္ အားတင္းကာရယ္  
ေလာက ေရစီးေၾကာင္းအတုိင္း ေမ်ာပါမသြားဖုိ႕  
လုပ္ရအုံးမဲ့ အလုပ္ အလုပ္ တကုတ္ကုတ္။ 
ဘယ္ေလာက္ဘဲ လုပ္လုပ္ ၿပီးဆုံးသည္မရိွ အားအင္ကုန္ခမ္း  
ေရွ႕ဆက္ၿပီး အံတုရင္းႀကိဳးစား လုပ္ရအုံးမဲ့ အဆုံးမရိွခဲ့ အလုပ္ အလုပ္ တကုတ္ကုတ္။ 
ခ်စ္မိတ္ေဆြ သင့္ရဲ႕ လက္တကမ္းအကြာ ရွိေလခဲ့တဲ့  
ေအာင္ျမင္ျခင္း ပန္းတုိင္ ေလာက သရဖူ ရရိွႏုိင္ဖို႕  
ေလဟုန္ကုိစီး ဇြဲမေလ်ာ့ဘဲ ႀကိဳးစားလုိက္ပါအုံး  အလုပ္ အလုပ္ တကုတ္ကုတ္။  
လူသားတုိင္း မျဖစ္မေန လုပ္ရမည္က အလုပ္အလုပ္ တကုတ္ကုတ္ဘဲေပါ့။ 
လုပ္လုိက္ရတဲ့ အလုပ္ အလုပ္ တကုတ္ကုတ္ ။ (သုတံၱ ၁၉း၁၅-၁၆) 
--------------------------------------------------------------- 

ကၽြႏ္ုပ္ကုိကြယ္ကာေတာ္မူေသာဘုရား  မီးမီး(လွည္းဆိပ္) 
က်မ သြားရမဲ့ ခရီးစဥ္ကုိ အဆုံးတုိင္ေအာင္ ကြယ္ကာေပးတဲ့ ဘုရားသခင္ ရဲ႕ 

ေက်းဇူး ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ၂၄-၇-၁၁ ေန႕က က်မ အျပင္ထြက္ခြင့္ ရတဲ့အတြက္ 
သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ ဆုံေတြ႕ၿပီး ညေနမွာ ဘုရားေက်ာင္းသြားဖုိ႕ တကၠစီ ငွားၿပီး စီးလာခဲ့ 
ပါတယ္။ ကားထဲ ဝင္ထုိင္လုိက္မိတဲ့အခ်ိန္မွာ ကားထဲမွာ စင္ကာပူက အငွားကားတုိင္း 
တပ္ေလ့ရွိတဲ့ ပိုက္ဆံမီတာ ျပတဲ့ စက္ကေလး မရိွတာကုိ သတိထား မိလုိက္ပါတယ္။ က်မ 
သြားမဲ့ ေနရာကုိ ေျပာလုိက္ေတာ့ ကားသမား အဖုိးႀကီးက သူသိတယ္တဲ့။ အဖုိးႀကီးက 
ကားကုိ လက္တစ္ဘက္တည္းနဲ႕ ေမာင္းၿပီး လမ္းေၾကာင္းကုိ မွန္မွန္ မေမာင္းဘ ဲေကြ႕ပတ္ 
ေမာင္းေနပါတယ္။ ကားေမာင္းတာ ပံုမွန္ မဟုတ္ေတာ့။ က်မ နဲနဲေၾကာက္လာမိပါတယ္။ 
ရြတ္ေနက် က်မ္းစာေတြကုိလဲ ရြတ္ေနမိတယ္။ မီးပြိဳင့္ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာလဲ ကားသမားက 
မီးနီေနရဲ႕သားနဲ႕ ကားကုိ အတင္းျဖတ္ေမာင္းပါတယ္။ ေဘးနားက ႏွစ္ထပ္ ဘတ္စ္ကား 
ႀကီးက ဟြန္းတီးၿပီး လွမ္းသတိေပးတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ က်မတုိ႕ ကားတစ္စီး 
တည္းဘဲ ရွိလုိ႕ အက္စီးဒန္႕ မျဖစ္တာပါ။ က်မ တုိ႕ကားက ဘုရားေက်ာင္းေရာက္ဖို႕ ေနာက္ 
မီးပြိဳင့္ တစ္ခုကုိ ျဖတ္ဖို႕ဘဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။ က်မ ဆက္မစီးရဲလုိ႕ အတင္းရပ္ခိုင္းၿပီး 
ဘုရားေက်ာင္းကုိ လမ္းေလွ်ာက္သြားဖုိ႕ ဆုံးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။ ကားသမားက ကားခ 
၄ေဒၚလာ ဘဲ က်တယ္တဲ့။ မီတာ တပ္မထားတဲ့အတြက္ သူ ပိုေတာင္းလုိ႕ ရေပမဲ့ မေတာင္း 
ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီေန႕ တစ္ေန႕လုံး အဆင္ေျပခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းက သင္းအုပ္ဆရာရဲ႕ 
တရားကုိလဲ ခြန္အားရစြာ နားေထာင္ခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ ညစာစားၿပီး 
အိမ္ျပန္ခဲ့ေပမဲ့ ဘုရားသခင္ ကြယ္ကာခဲ့တဲ့အေၾကာင္း မခ်ီးမြမ္းရေသးဘဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားလုိ႕  

 
 
 
 
 
 
 
 

ည ၁၁နာရီေက်ာ္မွ တေရးႏုိးၿပီး ခ်ီးမြမ္း ရပါေသးတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ က်မတုိ႕ရဲ႕ ေန႕စဥ္ 
အသက္ တာထဲမွာ အစဥ္ မစလွ်က္ ရွိေနပါတယ္။ ဆာလံ ၁၂၁း၇ ထာဝရ ဘုရားသည္ 
မေကာင္းေသာ အမွဳအရာအလုံးစုံတုိ႕ကုိ ကြယ္ကာ၍ သင္၏ အသက္ကုိ ေစာင့္ေတာ္ 
မူလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕နာမ သာ၍ ဘုန္းႀကီးပါေစ။ ခ်စ္ေသာ ေမာင္ႏွမ အေယာက္ 
စီတုိင္းကုိ ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။  ။ မီးမီး(လွည္းဆိပ္) 

---------------------------------------------------------------------- 
    သခင္ေပးေသာလိေမၼာ္သီးေလးတစ္လုံး   Polaweh 
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ရဲ႕ ဇႏၷဝါရီလ တစ္ရက္ေန႕မွာ က်မတုိ႕ တစ္ရြာလုံး အားကစား ပြဲ 

ေတာ္ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ ကစားနည္း မ်ိဳးစုံပါဘဲ။ အဲဒီ ကစားနည္း 
ေတြထဲမွာ အလ်ားခုန္ ကစားနည္းကုိ က်မ အႀကိဳက္ဆုံးပါဘဲ။ ဘာျဖစ္ 
လုိ႕လဲ ဆုိေတာ့ က်မက အလ်ားခုန္ ကစားနည္းမွာ ေတာ္တယ္လို႕ 
ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိနဲ႕ အလ်ားခုန္ ကစားဖုိ႕ က်မ အလွည့္ 
က်လာခဲ့ပါတယ္။ အားရပါးရ ခုန္လုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေျမႀကီး ေပၚ မက်ဘဲ 
ႏွင္းေတြ ရႊဲေနတဲ့ ျမက္ခင္းျပင္ေပၚ ေျခေထာက္အက်မွာ ဟန္ခ်က္ 
ပ်က္ၿပီး ေျခေခ်ာ္ လဲက်သြားခဲ့ပါတယ္။ ေျမႀကီးနဲ႕ ေခါင္းကုိ အရိွန္ျပင္း 
ျပင္း ေဆာင့္က်သြားၿပီး ၂မိနစ္ေလာက္ သတိေမ့သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူငယ္ဆုိေတာ့ 
အားတင္းျပန္ထၿပီး ကစားပြဲကုိ ဆက္ကစားခဲ့ပါတယ္။ သက္သာသြားေပမဲ့ ေခါင္း တစ္ခုလုံး 
ကမၻာေျမႀကီးကုိ ရြက္ထားရသလုိ ေလးလံလုိ႕ေနပါတယ္။ ကစားခဲ့ေပမဲ့လဲ ကုိယ္ ဘာကုိ 
ကစားခဲ့မွန္း မသိခဲ့ပါဘူး။ သၾကားလုံး ေဝတဲ့ ဦးေလးကုိလဲ ဘာလီ သၾကားလုံး ခနခန သြား 
ေတာင္းမိခဲ့ပါတယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဘယ္ႏွစ္ခါ ေတာင္းခဲ့မွန္း မသိခဲ့ေပမဲ့ ဦးေလးႀကီးက နင္ 
ခနခန လာေတာင္းတယ္လုိ႕ ျပန္ေျပာျပပါတယ္။ က်မ အတိတ္ ေမ့သလုိ ျဖစ္သြားခ့ဲ 
ပါတယ္။ အရင္တုံးက ဘာေတြလုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ ျပန္စဥ္းစားလုိ႕ သတိမရေတာ့ပါဘူး။ အိမ္ 
ျပန္ ေရာက္တဲ့အခါမွာ က်မ ဦးေလးရဲ႕ လိေမၼာ္ သီးေလး တစ္လုံးေတြ႕လုိ႕ ေဆးအျဖစ္ ဆု 
ေတာင္းၿပီး စားခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဝက္ ေလာက္ ကုန္သြားေပမဲ့ ဘာမွ မထူးခဲ့ေပမဲ့ တစ္လုံးလုံး 
ကုန္ခါနီးမွာ ေခါင္းေပၚက ေလးလံေနတဲ့ အရာေတြ ေရခဲ အရည္ေပ်ာ္က်သလုိ လုံးဝ 
သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း သြားခဲ့ပါတယ္။ ေပါ့ပါးလန္းဆန္းသြားၿပီး အတိတ္က အရာေတြကို 
ျပန္မွတ္မိ လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ၄-၅ နာရီအတြင္းမွာ ေခ်ာ္လဲက်ၿပီး ျပန္ 
ကစားတာေရာ၊ ပြဲ ဘယ္လုိ ၿပီးသြားတာေရာ လုံးဝ ျပန္သတိ မရေတာ့ပါဘူး။ ေျပာရမယ္ 
ဆုိရင္ ၅နာရီေလာက္ အတိတ္ေမ့သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရား သခင္က 
ေကာင္းျမတ္ပါတယ္။ သူရဲ႕ တန္ခိုးေတာ္နဲ႕ က်မ ခံစားခဲ့ရတဲ့ အတိတ္ေမ့ ေရာဂါ ကုိ 
လိမေမၼာ္သီးေလး တစ္လုံးနဲ႕ ျပန္ကုသ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေခါင္းကုိ ေျမႀကီးနဲ႕ အရိွန္ျပင္း ျပင္း 
ရိုက္မိခဲ့ေပမဲ့။ ဘာမွ မျဖစ္ဘဲ စင္ကာပူ ေရာက္တဲ့အထိ ပို႕ေဆာင္ေပးတဲ့ ဘုရား သခင္ရဲ႕ 
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း ပါတယ္။  ။ ေက်းဇူးေတာ္ျမတ္၌ - Polaweh 

-------------------------------------------------------- 
ဦးစားေပး  Samuel Soe Lwin 

"အင္းစိန္၊ ခဝဲၿခံ ႏွစ္လမ္း" "သုံးေထာင္ပါ"  "ပံုမွန္ ႏွစ္ေထာင္ပါ 
ဘယ္လုိလုပ္ သုံးေထာင္ ျဖစ္ရတာလဲ" "ဒါဆုိလည္း ရပါတယ္ 
ဆရာ" ခဝဲၿခံမွ ေျမာက္ဥကၠလာသုိ႕ အပါတ္စဥ္ ၾကာသပေတး အမ်ိဳးသမီးမိတ္သဟာယႏွင့္ 
တနဂၤေႏြ ၀တ္ျပဳ အစည္း အေ၀းကုိ လာေရာက္ဦးေဆာင္ ေနက် ျဖစ္သည္မို႕၊ ပံုမွန္ 
တကၠစီကုိ ငွား မစီးျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးႀကံဳပါက မၾကာမၾကာ ငွါးၿပီးျပန္ေနက်မုိ႕ တကၠစီ 
ခကုိ တီးမိ ေခါက္မိ သိေနပါသည္။ ယခုလည္း စာေရးသူ၏ လုံးခ်င္းစာအုပ္ကုိ ထုတ္ေ၀ရန္ 
အေရးကိစၥ ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ အလ်ဥ္စလုိ အိမ္ျပန္ လုိသျဖင့္ တကၠစီ တစ္စီးအား 
ျမရတနာ လမ္းထိပ္တြင္ တားလုိက္ျခင္းပါ။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေစ်းသင့္ သြား 
သျဖင့္  အသာပင္ ၀င္ထုိင္လုိက္သည္။ ကားေလးသည္ ေျမာက္ဥကၠာအ၀ုိင္းမွ မဂၤလာဒံု 
စသည္ ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ ေနရင္း… စာေရးသူလည္း မိမိအေတြးယာဥ္ေၾကာတြင္သာ ေမ်ာေန 
မိသည္။  ̏ ဆရာက ခရစ္ယာန္ လား" "ေၾသာ္….ဟုတ္ပါတယ္၊ ဘာျဖစ္လုိ႕လည္း" "ဘာရယ္ 
လုိ႕ ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ဆရာရယ္…ေမးၾကည့္တာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း ယုံၾကည္သူပါပဲ" 
ဒီလုိႏွင့္ စပ္မိစပ္ရာ စကား စျမည္ ေျပာရင္း။ `ဘုရား၊ တရား´ ေရးရာ ေရာက္သြား 
ၾကသည္။ "ဟုတ္တယ္ ဆရာ ရယ္… ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ငယ္စဥ္ကတည္းက `အရာရာမွာ 
ဘုရားကုိ ဦးထိပ္ထား´ လုိ႕ အေမ ႏွင့္ အေဖကလည္း မၾကာခဏ ေျပာဘူးပါတယ္.. 
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ဒါေပမဲ့…." "၀ူး……" ကားဆရာသည္ … `ဒါေပမဲ့´ ဟူေသာ စကားႏွင့္အတူ စကား ေခတၱ 
ရပ္သြား သည့္ နည္းတူ ပင့္သက္ခ်သံကုိလည္း ၾကားရသျဖင့္ စာေရးသူ စိတ္မေကာင္း စြာ 
ျဖစ္မိရာမွ အားနာေသာ္လည္း စကား မဆက္ခင္ ၾကားျဖတ္စကား ေမးလုိက္မိသည္။ 
"စကားျဖတ္ ေျပာလုိ႕ စိတ္ေတာ့ မရိွနဲ႕ေနာ္၊ အစ္ကုိ ေျပာတဲ့ `ဒါေပမဲ့´ ဆုိတာက 
ဘာျဖစ္လုိ႕လည္း ကၽြန္ေတာ္ သိလုိ႕ရမလား"  "ဒီလုိပါ ဆရာ…. ကၽြန္ေတာ့္ကုိ မိဘေတြက 
ထပ္တူထပ္မွ် ေျပာဆုိ ဆုံးမ ခဲ့ၾကေပမဲ့ တကယ္ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ မိဘစကားကုိလည္း 
ကၽြန္ေတာ္ နားမေထာင္ခဲ့သလုိ၊ လက္ေတြ႕မွာ ဘုရားကုိလည္း ကုိးစားျခင္း မရိွခဲ့ပါဘူး" 
ကားသမားသည္ သူ၏ ရင္တြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပရိေ၀ဒ ေသာက အျဖာျဖာကုိ စာေရး 
သူအား ရင္ဖြင့္ ေျပာၾကားေနပါသည္။ တစိမ္းတရံျဖစ္ေသာ္လည္း ရင္ဖြင့္ေနျခင္းက ဓမၼ 
ဆရာ ျဖစ္၍ပင္ ျဖစ္မည္ဟု စာေရးသူ ယုံၾကည္မိသည့္အတုိင္း တိတ္ဆိတ္စြာျဖင့္ 
နားေထာင္ ေပးေနမိသည္။ "ဆရာေရ…. ကၽြန္ေတာ္ မနက္မွ ညခင္းအထိ ကားေမာင္းၿပီး 
အိမ္ျပန္ ေရာက္ေတာ့ ဘယ္လုိေနသလဲ ဆုိတာ အခု ဆရာႏွင့္ စကားေျပာရင္း ျပန္သတိရမွ 
ရယ္ေမာစရာ ျဖစ္ေနမွန္းသိေတာ့တယ္" "ဘယ္လုိျဖစ္လုိ႕လည္း ကၽြန္ေတာ့္စကားမွာ အမွား 
မပါဘူးလုိ႕ေတာ့ ထင္တယ္၊ အမွား ပါသြားရင္လည္း ခြင့္လႊတ္ပါေနာ္" "မဟုတ္ပါဘူးဆရာ… 
ဒီလုိ ေလ ဆရာက `မနက္ျဖန္ကုိ အမီွျပဳ၍ မ၀ါႂကြားႏွင့္´ ဘုရားကုိ မေမ့ႏွင့္ ဆုိတာကုိပါ.. 
ကၽြန္ေတာ္ အိပ္ျပန္ေရာက္ရင္ ခ်က္ျခင္း ထမင္း မစား ရဘူး ဆရာ 
ေရ႕…"  "ဘာျဖစ္လုိ႕လည္း အမ်ိဳးသမီးက အိမ္မွာ မရိွဘူးလား၊  ေန မေကာင္းလုိ႕လား" 
"မဟုတ္ဘူးဆရာ… အိမ္ေရာက္ရင္… ကၽြန္ေတာ့္ အမ်ိဳး သမီးက ကုိရီးယား ကားကို 
ၾကည့္ေနတတ္တယ္… အ့ဲ ေၾကာ္ျငာ မ၀င္မခ်င္း ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ အခြင့္အေရး မရိွဘူး၊ 
ေၾကာ္ျငာ ၀င္ေတာ့မွ တီဗီြေရွ႕က ထၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ ထမင္း၀ုိင္းကုိ ျပင္ေပးတာ" 
ဟုသူ၏ အိမ္ေထာင္ေရးအေၾကာင္းကုိ အေျခခံ လွ်က္ စာေရးသူသည္ "အိမ္ေထာင္မွာ 
ေမတၱာ" ဆိုေသာ ဓမၼေတးကေလးကုိ ရြတ္ ျပရင္း၊ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ 
အေၾကာင္းကုိ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျဖစ္ၾကသည္။ သည္လုိႏွင့္ ခ၀ဲၿခံသုိ႕ ေရာက္ေသာအခါတြင္ 
ကား ေပၚမွအဆင္း၊ တကၠစီခ ႏွစ္ေထာင္ကုိ ထုတ္အေပး…. " အစ္ကုိ… ကၽြန္ေတာ္ 
ေျပာသလုိ ..ဘုရားကုိ ဦးစား ေပးပါေနာ္။ အစ္ကုိ႕ အမ်ိဳးသမီးက အစ္ကုိ႕ထက္ ကုိးရီးယား 
ကားကုိ ဦးစားေပးသလုိ အစ္ကုိကလဲ ဘုရားသခင္ထက္ အျခားေသာ အရာေတြကို 
ဦးစားေပးသလုိ ျဖစ္ေနရင္ ေတာ့ ဘုရားလည္း ေက်နပ္ႏိုင္မယ္ မထင္ဘူး"  "ဟာဗ်ာ 
…ဆရာ ကလည္း ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ" "ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ ျဖစ္ေပမဲ့ မွန္ေနတယ္ မဟုတ္ 
လား" "ဟဲ…ဟဲ….." ကားဆရာသည္ ရယ္ရယ္ေမာေမာႏွင့္ သူ႕စကားႏွင့္သူ သေဘာ 
က်ကာ ရယ္ေမာလွ်က္ရွိသည္။ "ဆရာရယ္ ဒီေန႕ ဆရာ့ကုိ လုိက္ပို႕ရတာ အရမ္း ေက်းဇူး 
တင္တယ္။ ဒီေန႕ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ ပါ၀င္တယ္လုိ႕ပဲ လက္ခံ လုိက္ပါ 
ဆရာ။ ပိုက္ဆံကုိ မယူေတာ့ပါဘူး၊ ဆရာေျပာတဲ့ မႆဲ ၆း၃၃ ကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္း 
ေကာင္း နားလည္သြားပါၿပီ"  "၀ူး……" ၿငိမ့္ေညာင္းစြာ ထြက္သြားေသာ တကၠစီကုိ သူ 
ေငးေမာၾကည့္ေနရင္း ဘုရား သခင္၏ ရင္တြင္းတြင္လည္း ၿငိမ့္ေညာင္းသာယာေသာ 
သံစဥ္မ်ား လြင့္ပ်ံေန ေပေတာ့ မည္………။   Samuel Soe Lwin 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
ႀကဲသည့္အတုိင္း chit lin lay 

အလြဲ မယူၾကႏွင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကုိ ခံေတာ္မမူ။ လူသည္ မ်ိဳးေစ့ 
ႀကဲသည့္အတုိင္း အသီးအႏံွကုိ ရိတ္ရလိမ့္မည္။ မိမိ ဇာတိပကတိ၌ မ်ိဳးေစ့ ႀကဲေသာ သူ 
သည္  ဇာတိပကတိအားျဖင့္ ပုပ္ပ်က္ျခင္း အသီးအႏံွကုိ ရိတ္ရ လိမ့္မည္။ ဂလာတိ ၆း၇-၈ 

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္ပိုင္းအတြင္း အိမ္အလုပ္သမ တစ္ေယာက္ ျပဴတင္းေပါက္ 
ေဘာင္ေပၚ ကုိတက္ကာ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ရင္း ႏွစ္ထပ္တုိက္ေပၚက ျပဳတ္က်ကာ ေျခ 
ေထာက္ က်ိဳးၿပီး အိမ္ျပန္သြားရေၾကာင္း သတင္းၾကားရေသာအခါ က်ေနာ္ စိတ္ မေကာင္း 
ျဖစ္မိပါတယ္။ ထုိအမ်ိဳးသမီးကုိ က်ေနာ္ သိပါတယ္။ သူဟာ ယုံၾကည္ သူ တစ္ ေယာက္၊ 
ခင္ပြန္းႏွင့္ လူမမယ္ သားေလးတုိ႕ ဘဝ ေျပလည္ေစေရးအတြက္ စင္ကာပူမွာ ေငြလာ 
ရွာျခင္း ျဖစ္ပါတာယ္။ သူမ်ားအိမ္မွာ အလုပ္ႀကိဳးစား လုပ္ရင္း ေန႕လည္စာကုိ ညမွ 

စားရသလုိ၊ ညေနစာကုိ သန္းေခါင္ ညနက္မွ စားရတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ 
စားရတဲ့ အစာ မ်ားဟာလဲ အာဟာရ ျပည့္တဲ့ အစာေတြ မဟုတ္သလုိ 
အရသာ မဲ့တဲ့ အစာေတြျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ နားရက္ မရိွ၊ နားခ်ိန္ မရွိ 
ေသာ ဘဝႏွင့္ စာနာမႈ ကင္းမဲ့ေသာ စင္ကာပူသူေဌးအိမ္တြင္ ဘုရား 
ေမတၱာျဖင့္ အနစ္နာခံကာ အလုပ္ကုိ ႀကိဳးစားလုပ္ပါ၏။ ၿငိဳျငင္ျခင္း 
မရိွသလုိ က်မ္းစာဖတ္၊ ဆုေတာင္းျခင္း ဝတ္ကုိလဲ အၿမဲျပဳေၾကာင္း 
သိထားပါ၏။ ေကာင္းေသာသူ၏ ေျခရာ၊ ဘုရားရွင္ပဲ့ျပင္၍ သူသြားရာ 

လမ္းကုိ ႏွစ္သက္ၿပီး လဲေသာအခါ ဆုံးရာသုိ႕မေရာက္ရ။ ဆာလံ ၃၇း၂၃။ ဟု ကတိ 
ရွိပါလွ်က္ ထုိသုိ႕ေသာ သူမအား ဘုရားသခင္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မကြယ္ကာ ပါသနည္း။ 
ဘာ့ေၾကာင့္ မ မစပါသနည္းဟု အေပၚယံ ေတြးမိပါ၏။ သုိ႕ေသာ္ သူမ အေၾကာင္းကို 
အေသ အခ်ာ စံုစမ္း ၾကည့္ေသာအခါ - ခြင့္ရက္ မရိွေသာ္လဲ ညေနပုိင္းတြင္ 

ေခြးထြက္ေက်ာင္းေသာ သူမသည္ ဖုန္းတစ္လုံး ဝယ္ျဖစ္သြားပါသည္။ အစပုိင္းတြင္ မိသားစု 
သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ျဖစ္ေသာ္လ ဲေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလလိႈ္င္းမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာ 
ရလာသလုိ သူတို႕ေတြရဲ႕ သံစဥ္ေတြ ဇာတ္လမ္းေတြကုိပါ နားဆင္တတ္လာသည္။ 
ကုိယ္တုိင္လဲ ဇာတ္လမ္းေတြ ဆင္ကာ အစပ်ိဳးလာပါသည္။ သူမသညိ ငယ္ရြယ္ ေခ်ာေမာ 
ေသာ အပ်ိဳေလး ျဖစ္ေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းဆင္ကာ ဖုန္းျဖင့္ ေျပာဆုိသည့္အျပင္ ေမာ္ဒယ္ 
ဂဲလ္ေလး တစ္ေယာက္၏ ဓါတ္ပံုကုိ မိမိဖုန္းတြင္ Save ၿပီး မိမိဖုန္းမွတဆင့္ ခ်စ္ခင္သူမ်ားထံ 
မိမိပံုပါဟု လိမ္ညာကာ ပို႕လုိက္ေသာေၾကာင့္ စင္ကာပူတြင္း သာမက ႏိုင္ငံရပ္ျခားက 
မိတ္ေဆြမ်ားကပါ သူမအား အျပင္တြင္ ေတြ႕ခ်င္ ျမင္ခ်င္ သိခ်င္ ခ်စ္ခ်င္ ေနၾကပါသည္။ 
သူမႏွင့္ အျပင္တြင္ လူခ်င္း ေတြ႕ခ်င္သူ မ်ားလာသလုိ ဖုန္းကဒ္မ်ား အၿပိဳင္အဆုိင္ 
ဝယ္ေပးၾကသည္။ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား အိမ္တုိင္ ရာေရာက္ လာပုိ႕ေပးၾကပါသည္။ 
ဖုန္းထဲမွ သူမပုံ(ေမာ္ဒယ္ဂဲလ္ပံု)ႏွင့္ အျပင္ပံု(သူမ ပံုအစစ္)မွာ တျခားစီ ျဖစ္ေနေသာေၾဂာာင့္ 
အိမ္တုိင္ရာေရာက္ (အိမ္နားအထိ) လာေတြ႕ေသာ ကုိကုိ ေမာင္ေမာင္ ေတြကို 
ထြက္မေတြ႕ရဲေသာအခါ။ မိမိ အိမ္ရွင္ ရွိ၍ အျပင္ထြက္ မေတြ႕ႏုိင္ေၾကာင္း အိမ္ေဘးနားမွ 
အမ္မ တစ္ဦးက သူ႕ကုိယ္စား လက္ ေဆာင္ ပစၥည္း လာယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လိမ္ညာ 
ေျပာကာ မိမိကုိယ္တိုင္ အိမ္ ေဘးနားမွ အစ္မ တစ္ဦးအသြင္ ဟန္ေဆာင္ကာ လက္ေဆာင္ 
ထုပ္သြားယူၿပီး တစ တစ အတင့္ရဲ လာခဲ့ပါ သည္။ ဖုန္းထဲမွ ေမာ္ဒယ္လ္ဂဲလ္ႏွင့္ သူမ၏ 
တီတီ တာတာ အသံမ်ားေၾကာင့္ အရူး အမူး ျဖစ္ေနၾကေသာ ကုိကုိ ေမာင္ေမာင္ 
မ်ားသည္လဲ သူမကုိ အိမ္ေရွ႕အထိ လာေတြ႕ေသာ အခါ တစ္ခါမွ မေတြ႕ရဘဲ စိတ္ပ်က္စရာ 
ေကာင္းေသာ အစ္မ တစ္ဦးႏွင့္ (သူမကုိယ္တိုင္) သာ အၿမဲလုိလုိ ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ 
စိတ္ပ်က္ ေနၾကေသာအခါ သနားစရာ အျပင္ထြက္ခြင့္ မရေသာ သူမအား နားလည္ စာနာ 
ေပး ပါရန္ လိမ္ညာေတာင္းပန္ေသာအခါ အညာစကား ၾကားရသူ ကုိကုိ ေမာင္ေမာင္မ်ားက 
စိတ္မဆုိးဘဲ ပိုၿပီး ကရုဏာ သက္မိေနၾကပါသည္။ သူ႕ကုိ ႀကိဳက္ ေနၾကေသာ 
ေကာင္ေလးမ်ား အခ်င္းခ်င္း သူ႕ေၾကာင့္ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္တဲ့ အဆင့္ထိ ျဖစ္လာ 
ခဲ့ၾကပါတယ္။ အေပ်ာ္သေဘာႏွင့္ အစပ်ိဳးခဲ့ပါေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုိယ့္ ဇာတ္လမ္း 
ကုိယ္ မႏုိင္ျဖစ္ကာ အလုပ္ထဲတြင္လဲ အရင္က ကဲ့သုိ႕ စိတ္မပါေတာ့ပါ။ သူမ သည္ ကုိယ္ 
ကာယအားျဖင့္ ကိေလသာ ညိစြန္းျခင္း မရိွေသးပါေသာ္လည္း မုသာ၌ က်င္လည္ေသာ 
လွ်ာကုိ ထာဝရဘုရား စက္ဆုပ္ ရြံရွာပါ၏။ သုတံၱ ၆း၁၇။  တစ္ေန႕တြင္ အလုပ္လုပ္ရင္း အိမ္ 
ျပဴတင္း ေပါက္ေပၚမွ ျပဳတ္က်ကာ ေျခေထာက္ က်ိဳးသြား ခဲ့ပါသည္။ သူ႕ကုိ ခ်စ္ခဲ့ေသာ 
ေကာင္ေလး မ်ားလဲ သူ႕ အေၾကာင္း ရိပ္မိ သြားၿပီး မိုက္ရိုင္းစြာ ဆဲဆုိ စြန္႕ခြာ သြားခဲ့ၾက 
ပါသည္။ ယုံၾကည္သူ မ်ားစြာတုိ႕သည္ အမွားေပါင္းမ်ားစြာ က်ဴးလြန္ရင္း၊ တုိ႕ အမွားေတြ၊ 
တုိ႕အားနည္းခ်က္ေတြကုိ ဘုရားသခင္ နားလည္ ေပးပါတယ္။ ဘုရား ခြင့္လႊတ္ ေပးမွာပါ 
ဟူေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ ဆင္ေျခ ဆင္လက္ ေတြႏွင့္ သမၼာတရား ကုိ လက္တစ္လုံးျခား 
ကစားေနၾကပါသည္။ အေမွာင္နယ္ထဲ ဇြတ္တရြတ္ တုိးဝင္ေနကာ အမွားေပါင္းမ်ားစြာ 
ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနၾကပါသည္။ ျဖစ္လာသမွ် မေကာင္း ေၾကာင္း မ်ားကုိလဲ ဘုရားသခင္ 
အလုိေတာ္ဘဲ ဟု ဘုရားကုိ ပံုခ်တတ္ျပန္ပါသည္။  

ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္သည္ မတရားေသာ မထုန္ကုိ ေရွာင္ရန္။ ၁သက္ 
၄း၄-၅။ ျဖစ္ပါ သည္။ မေကာင္းေသာ မ်ိဳးေစ့ကုိ ႀကဲေသာသူသည္ မေကာင္းေသာ 
အသီးအႏံွ ကုိသာ ရိတ္သိမ္း ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ။ Chit Lin Lay 

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

က်မ အသက္တာမွာ ခံစားရတဲ့ ေကာင္းႀကီးေလး ေတြကုိ စုေပါင္း 
သက္ေသ ခံပါရေစ။ က်မ ၆တန္း။ ၈တန္း။ ဆယ္တန္း ေက်ာင္းသူ ဘဝ 
ေတြတံုးက သိပၸံ ဘာသာနဲ႕ အျခား ေသာ ဘာသာရပ္ေတြကုိ စာေကာင္း 

ေကာင္း မလုိက္ႏိုင္ခဲ့ ပါဘူး။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ဆီ ဆုေတာင္းတဲ့အခါ 
စာေမးပြဲေတြ ေအာင္ျမင္ခဲ့ ပါတယ္။ ဆယ္တန္းကုိ ႏွစ္ျခင္းေပါက္ ေအာင္ခ်င္လုိ႕ 
ဆုေတာင္းတဲ့ အခါမွာလဲ ဘုရား သခင္က ေအာင္ျမင္ျခင္းအခြင့္ ေပးသနားခဲ့ပါတယ္။ 
အေဝးသင္ တကၠသုိလ္ကုိလဲ တက္ ေရာက္ ေအာင္ျမင္ခြင့္ေပးတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူး 
ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမး္ပါတယ္။ ပညာစုံလုိ႕ မိဘ ေက်းဇူး ဆပ္ခ်င္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘုရား သခင္ဆီ 
ဆုေတာင္းခဲ့တဲ့အတြက္ အေဒၚ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ စင္ကာပူကုိ လာေရာက္ 
အလုပ္ လုပ္ခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ ျပသနာက အလုပ္လုပ္ရတဲ့ အိမ္က ၿခံအက်ယ္ႀကီး ဆိုေတာ့ 
အရမ္း ပင္ပန္းပါတယ္။ အခ်က္ အျပဳတ္ ဝါသနာ မပါတဲ့ က်မ ဟာ ၾကက္ဥေတာင္ 
ေကာင္းေကာင္း မေၾကာ္တတ္ဘဲ အလုပ္ လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ၃ႏွစ္အတြင္း အျပင္ထြက္ခြင့္ 
မရခဲ့လုိ႕ သက္တမ္းျပည့္ခ်ိန္မွာ ဆက္ မလုပ္ေတာ့ဘဲ ျမန္မာျပည္ ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ 
စင္ကာပူ မွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ၃ႏွစ္အတြင္း ဘယ္မွ မသြားတတ္ မလာတတ္ခဲ့ပါဘူး။ ျမန္မာ 
ျပည္ ျပန္ေရာက္ေတာ့ စင္ကာပူ ျပန္သြား ခ်င္တဲ့ ေရာဂါျပန္ထလာလုိ႕ စာရြက္ စာတမ္း 
ျပန္လုပ္တာ ရွာထား သမွ် ေငြေတြ အကုန္ ေျပာင္ သြားလုိ႕  အစက ျပန္လုပ္ရပါတယ္။ 
စင္ကာပူကုိ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပန္ေရာက္ခ်ိန္မွာ ၾကက္ဥ မေၾကာ္ရဘဲ ၄လသားအရြယ္ 
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ကေလး ေလးကုိ ထိန္းရပါ တယ္။ ကေလး မထိန္း တတ္လုိ႕ အိမ္ေျပာင္း ခ်င္စိတ္ 
ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေနာက္တစ္အိမ္ ေျပာင္းခြင့္ရပါတယ္။ လူပ်ိဳ ရွိတဲ့ 
အိမ္မွာ အလုပ္ မလုပ္ခ်င္ဘူး (အေႏွာက္အယွက္ခံရလုိ႕) လုိ႕ သူငယ္ခ်င္း တစ္ ေယာက္ 
ေျပာထား ဖူးတဲ့ စကားကုိၾကားမိတဲ့ က်မလဲ လူပ်ိဳ ေယာက်္ားသားရိွတဲ့ အိမ္ မွာ 
မလုပ္ခ်င္ဘူးလုိ႕ ဆုေတာင္းမိတဲ့အခါမွာ ဘုရားသခင္က ေယာက်ာ္းနဲ႕ ကြဲၿပီး သမီး 
ႏွစ္ေယာက္ရွိတဲ့ မုတ္ဆုိးမ အိမ္မွာ အလုပ္လုပ္ရတဲ့ အခြင့္ကုိ ေပးခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒီ အိမ္မွာ 
ခန လာေနတဲ့ ကေမၻာဒီယား မေလးနဲ႕ ေပါင္းရင္ စုစုေပါင္း က်မတုိ႕ မိန္းမသား 
၅ေယာက္ဘ ဲေနရတဲ့ အိမ္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အလုပ္လုပ္ဖို႕ ဘုရား သခင္က ျပင္ဆင္ 
ေပးခဲ့ပါတယ္။ ။ ကဲက ဲ(ေျမာင္းျမ) 

-------------------------------------------------------- 
သက္ေသခံခ်က္ (လေခးျပာ) 

က်မ သက္ေသခံခ်င္ေနတာ ၾကပါၿပီ။ ဘယ္လုိ စာ စေရးရမွန္း မသိလုိ႕ 
မေရးဘ ဲ ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ က်မ စင္ကာပူကုိ ၂၀၀၆ခုႏွစ္မွာ 

ေရာက္လာ ခဲ့ပါတယ္။ က်မ အရမ္း ေပ်ာ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေပ်ာ္သလဲ 
လုိ႕ဆိုတာ စာနဲ႕ မေရးျပ တတ္ေအာင္ပါဘဲ။ ဆာလံ ၃၇း၂၃-၂၄။ ေကာင္းေသာ သူ၏ေျခရာ 
တုိ႕ကုိ ထာဝရ ဘုရား သည္ပဲ့ျပင္၍ သူသြားရာလမ္းကုိ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏ ထုိသူသည္ လ ဲ
ေသာ္လဲ ဆုံးရာသုိ႕ မေရာက္။ အေၾကာင္းမူကား ထာဝရဘုရားသည္ သူ၏ လက္ကုိ ကုိင္မ 
ေတာ္မူ၏။ အိမ္ရွင္ သူေဌးမက ပစိပစပ္ မ်ားေပမဲ့ က်မ ေပ်ာ္တယ္။ စင္ကာပူ သူေဌး ေတြ 
နည္းတူ မသထာ ေရစာေကၽြးလုိ႕ စားခဲ့ရေပမဲ့ က်မ ေပ်ာ္တယ္။ အလုပ္ ပင္ပန္း 
အဖိအႏိွပ္ခံရေပမဲ့ က်မ ေပ်ာ္ပါတယ္။ အဂ္လိပ္စကား မတတ္တဲ့ သူေဌးမနဲ႕ မတတ္ 
တစ္ေခါက္တတ္တဲ့ က်မတုိ႕ ႏွစ္ေယာက္ ေန႕တုိင္း အလုပ္လုပ္ရတာ ကေမာက္ ကမ 
ျဖစ္ေပမဲ့ က်မ ေပ်ာ္ပါတယ္။ သူ ဘယ္ေလာက္ဘဲ ဆူဆူ၊ က်မ ၿပံဳးၿပံဳးေလးဘဲ ေနခဲ့ပါတယ္။ 
အၿမဲတမ္း ဘုရားသီခ်င္းေလး ဆုိၿပီး အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ မနက္ မိုးလင္းလုိ႕ အိမ္သားေတြ 
မထခင္ က်မ အလုပ္ ၿပီးသြားတတ္လုိ႕ ဘုရားသခင္နဲ႕ ဆုေတာင္း အခ်ိန္ယူ က်မ္းစာဖတ္ 
ေနတတ္ပါတယ္။ ဘုရားေကာင္းႀကီး အၿမဲခံစား ရပါတယ္။ သည္းခံေလာ့ ေျမႇာ္လင့္လွ်က္ 
ဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့။ ဆုေတာင္း ပဌနာ ျပဳျခင္း အမွဳကုိ အၿမဲျပဳၾကေလာ့။ ေရာမ ၁၂း၁၂။ 
မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ တစ္ေန႕မွာ က်မ သူေဌးမနဲ႕ သူ႕အိမ္သားေတြကုိ အမ်ိဳးေတြ က ညစာ စားဖုိ႕ 
လာေခၚသြားၾကပါတယ္။ အိမ္သားေတြအားလုံး အျပင္ သြားခ်ိန္မွာ အႀကံသမား 
သူေဌးထီးက အေၾကာင္းတစ္ခု ျပၿပီး ညစာ လုိက္မစားဘဲ က်န္ေနခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီ 
ညဦးပုိင္းမွာ က်မနဲ႕ အိမ္ရွင္သူေဌးထီး ၂ေယာက္တည္း အိမ္မွာ က်န္ေနခဲ့ ပါတယ္။ 
အႀကံသမား သူေဌးက သူ႕ကုိ ႏွိပ္ေပးဖုိ႕ ေတာင္းဆုိပါတယ္။ က်မ အလုပ္မ်ား ေနတယ္လုိ႕ 
အေၾကာင္းျပၿပီး မႏိွပ္ေပးခဲ့ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ သူေဌးက က်မရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ပါ။ သူ 
အလုပ္ေပးလုိ႕ က်မ အလုပ္လုပ္ခြင့္၊ ပိုက္ဆံ ရခြင့္ မိဘေက်းဇူး ဆပ္ခြင့္ရခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။  
သူက သူ႕အိပ္ယာေပၚမွာ ႏွိပ္ေပးဖုိ႕  အတင္းအက်ပ္ ေတာင္းဆုိေတာ့ က်မက အိပ္ယာေပၚ 
မွာေတာ့ မႏိွပ္ေပးႏုိင္ဘူး။ အိမ္ ေအာက္ထပ္မွာ ႏိွပ္ေပးမယ္လုိ႕ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူက 
သေဘာ မတူပါဘူး။ ဘာျဖစ္ လုိ႕လဲဆုိေတာ့ ေအာက္ထက္က မွန္နဲ႕ ကာထားေတာ့ တစ္ခု 
ခု သူ အမွားလုပ္ရင္ အျပင္က လူေတြျမင္ႏိုင္တာမုိ႕ သူက မလုိလားေပမဲ့ က်မက 
ေအာက္ထပ္ မွာဘဲ ႏွိပ္ ေပးႏုိင္မယ္လုိ႕ ေျပာၿပီး သူကုိ ခံုေပၚထုိင္ခိုင္းကာ ပုခံုးနဲ႕ လည္ဂုတ္ 
ကုိ သူ႕ အသားနဲ႕ က်မ လက္ မထိေအာင္ အက်ႌေကာ္လံ အဝတ္ခံၿပီး ႏွိပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူ 
မေက် မနပ္ ျဖစ္ကာ မ်က္ႏွာ နီရဲေနၿပီး က်မကုိ ဆက္မႏိွပ္ခိုင္းေတာ့ဘဲ စိတ္ေျပာင္းသြား 
ခဲ့ပါတယ္။ က်မ အခန္းထဲ ဝင္ၿပီး ဒူးေထာက္ ဆုေတာင္းလုိက္ပါတယ္။ သူေဌး က်မ အခန္း 
ထဲ ဝင္လာရင္ ျပဳတင္းေပါက္ေပၚက ခုန္ခ်ဖုိ႕ အသင့္လုပ္ထားခဲ့ပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ 
ေၾကာင့္ သူေဌး ျပသနာ မရွာေတာ့ပါဘူး။ က်မတုိ႕ အသက္တာမွာ သည္းခံ၊ အနစ္နာခံ 
ေသာ စိတ္ သာမက အျပဳအမူ အေန အထုိင္မွာ ပိရိ လိမၼာ ပါးနပ္စြာ အျပစ္ ေသြးေဆာင္ 
ျခင္းထဲ မေရာက္ေအာင္ ေနထုိင္တဲ့ အခါမွာ ဘုရားသခင္က ကြယ္ကာတဲ့အျပင္ သာ၍ 
ေကာင္းေသာ လုံၿခံဳ ေသာ အိမ္ရွင္ အသစ္နဲ႕ အလုပ္အသစ္ကုိရရိွကာ ေကာင္းႀကီး 
မဂ္လာမ်ား ခံစားေနရတဲ့အၾကာင္း သက္ ေသ ခံပါရေစ။  ။ လေခးျပာ 

---------------------------------------------------------------- 
ဘုရားတကာတုိ႕ထက္ႀကီးျမတ္ေသာဘုရားသခင္ (ဖိုးေလး - အင္းစိန္) 

ေရွးဦးစြာ ဘုရားသခင္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူေၾကာင္း သက္ေသခံလုိက္ ပါ 
တယ္။ က်မတုိ႕ ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသည္ အဘယ္မည္ေသာ ဘုရား 
ႏွင့္မွ မတူေအာင္ဘဲ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘုရား ျဖစ္ ေၾကာင္း သက္ေသခံ 

ေဝငွလုိက္ပါတယ္။ အျခားေသာ ဘာသာဝင္ ေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆုံ စကားေျပာတဲ့အခါ ဘုရားခ်င္း 
အတူတူဘဲလုိ႕ ေျပာရင္ တစ္ခ်ိဳ႕က ဟုတ္တယ္လုိ႕ ဝန္ခံတတ္ေပမဲ့ က်မ ကေတာ့ မတူဘူး။ 
လုိ႕ ျငင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။ က်မမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕အတူတူ ဘုရားတရား ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ဘူးပါတယ္။ ပထမ သူငယ္ခ်င္း က နင္တုိ႕ဘုရားက အရာအလုံးစုံကုိ သိရင္ ဘာျဖစ္လုိ႕ 
ဧဝ စားမဲ့ ေကာင္း မေကာင္း သိကၽြမ္းရာ အသီးကုိ ဖန္ဆင္းေပးထားတာလဲလုိ႕ က်မကုိ 

ေမးခဲ့ဖူး ပါတယ္။ က်မ က ဘုရားဟာ တရားမွ်တတဲ့ ဘုရား ျဖစ္တယ္။ လူကုိ ဖန္ဆင္း 
ထားသလုိ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္လ ဲေပးထားတယ္။ ဘုရားစကား နားေထာင္ ျခင္းနဲ႕ 
နား မေထာင္ျခင္း ဘယ္အရာကုိ လူေတြေရြးမလဲဆုိတာ ဘုရားက လူကုိ လြတ္လပ္ စြာ 
ေရြးခြင့္ ေပးထားသလုိ နားေထာင္ျခင္းအတြက္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာနဲ႕ နား မေထာင္ ျခင္း 
အတြက္ က်ိန္ျခင္း အမဂၤလာ ျပင္ဆင္ေပးထားေၾကာင္း က်မ ျပန္ေျဖ ႏိုငခ္ဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယ 
သူငယ္ခ်င္းကလ ဲေယရႈခရစ္ေတာ္ လူ႕ဇာတိ ခံယူျခင္းနဲ႕ ပါတ္သက္ၿပီး ျငင္းခုံ လာပါတယ္။ 
က်မက ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ဟာ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ ေတာ္အားျဖင့္ သန္႕ရွင္း စြာ မာရိ 
ဝမ္းအတြင္းကေန လူ႕ဇာတိ ခံယူခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ၿပီး။ ဘုရား သခင္ ျပင္ဆင္ ထည့္သြင္း 
ထားတဲ့ အသက္ဝိညာဥ္ နင့္ရဲ႕ ကုိယ္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ အတြက္ ဘုရားကုိ ေခၚပါ။ ျမည္းစမ္း 
ပါလုိ႕ ေျပာျပခဲ့တယ္။ က်မတုိ႕ ခ်စ္တဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ အခု အသက္ရွင္စဥ္ ကုိးကြယ္ျခင္း 
မတူခဲ့လုိ႕ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ေကာင္းကင္ဘုံမွာ ျပန္ဆုံႏိုင္ေအာင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို 
ယုံၾကည္လက္ခံဖို႕ သက္ေသခံ ေဝငွခဲ့ပါတယ္။ က်မ တုိ႕ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ေသာ 
ဘုရားသည္ ဘုရားတကာတုိ႕၏ သခင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရား သခင္ဟု အမည္နာမ 
တြင္ေၾကာင္း သက္ေသခံခြင့္ ရရိွခဲ့ပါတယ္။        ဖိုးေလး(အင္းစိန္) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
က်မနဲ႕ စင္ကာပူ  ေကဟုိး(အင္းဝုိင္း)Dolue 

စင္ကာပူ စင္ကာပူနဲ႕ နာမည္အရမ္းႀကီးၿပီး က်မတုိ႕ရြာက အစ္ကုိ ေတြ 
အစ္မေတြ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ႏိုင္ငံျခား သြားေနခ်ိန္မွာ က်မ က 
ဆယ္တန္း ေျဖေနတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ ႏိုင္ငံျခား (စင္ကာပူ)က ျပန္လာတဲ့ 

အစ္မေတြ သူငယ္ခ်င္းေတြက နင္ စင္ကာ ပူ မသြားဘူးလား။ အရမ္းေပ်ာ္ဖို႕ေကာင္းတယ္။ 
အရမ္း အဆင္ေျပတယ္ လုိ႕ ေျပာေတာ့ သူမ်ားႏုိင္ငံနဲ႕ ႏုိင္ငံျခားကုိ အထင္ မႀကီးတတ္တဲ့ 
က်မ က ငါႏုိင္ငံျခား လုံးဝ မသြား ဘူးလုိ႕ မာနႀကီးႀကီးနဲ႕  ျပန္ေျပာလုိက္ပါတယ္။ က်မ 
မိဘေတြက လယ္သမား ပါ။ ကြမ္းၿခံစိုက္ၿပီး လယ္ခ်ပါတယ္။ က်မက အေထြးဆုံး သမီး 
မိန္းကေလး ျဖစ္လုိ႕ မိဘ ေတြလုပ္တဲ့ လယ္အလုပ္ မလုပ္တတ္ပါဘူး။ တစ္ေနကုန္ 
ဆုိင္ကယ္ တစ္စီးနဲ႕ ၿမိဳ႕ထ ဲလုိက္လည္ ေနတတ္ပါတယ္။ ေပါင္းတဲ့ သူငယ္ခ်င္း ေတြက လ ဲ
ေယာက်္ားေလးေတြဘဲ မ်ားပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ ဆယ္တန္း ႏွစ္ခါက်ေတာ့ က်မ စိတ္ေတြ 
ေလသြားခဲ့ပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႕ တစ္ေန႕မွာ အစ္မဝမ္းကြဲတစ္ေယာက္နဲ႕ ဘုရားေက်ာင္း 
မသြားဘဲ ဆုိင္ကယ္ လုိက္ စီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆုိင္ကယ္ အဖမ္းခံထိ ပါတယ္။ ရဲစခန္းမွာ 
သြားေရြးရၿပီး တရားရုံး ေရာက္သြားပါတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြလ ဲ ေပးရပါတယ္။ သူမ်ား 
အေဖေတြက သူတုိ႕သားကုိ ရဲစခန္းမွာ လာေရြးေနခ်ိန္မွာ က်မ အပါး ကေတာ့ သူ႕သမီး 
ျဖစ္သူကုိ ရဲစခန္းမွာ လာေရြး ေနရပါတယ္။ အျဖစ္က လူၾကားလုိ႕ေတာင္မွ မေကာင္းတဲ့ 
အျဖစ္ပါ။ ဆုိင္ကယ္ဖိုးေငြကုိ လက္စြပ္ေလး ေပါင္ၿပီး ေရြးလုိက္ပါတယ္။ ပိုတဲ့ ေငြေတြကုိ 
အဓိပၸါယ္မရိွတဲ့ ေနရာေတြမွာ သုံးျဖဳန္း ပစ္လုိက္ပါ တယ္။ ေငြေတြကုန္သြားၿပီးတဲ့ ေနာက္ 
ေတာ့ မိဘေတြ သိမွာ စိုးလုိ႕  စင္ကာပူသြားဖုိ႕ ျပင္ဆင္ လုိက္ပါတယ္။ အျပစ္တစ္ခုေၾကာင့္ 
စင္ကာပူ ေရာက္လာတယ္လုိ႕ ဆုိရင္ မမွား ပါဘူး။ အပါးကေတာ့ တားမရတဲ့အဆုံး သြားပါ 
ေစ။ ဒါမွ အလုပ္တန္ဖိုး လူ႕ တန္ဖိုး သိလာမွာ လုိ႕ ေျပာပါတယ္။  
ဒီလုိနဲ႕ စင္ကာပူ ေရာက္သြားပါတယ္။ ပထမ တစ္လမွာ ပြဲစားအိမ္မွာ ေနရေတာ့ ဘဝ တူ 
ျမန္မာမေလးေတြနဲ႕ အတူတူ ေနရလုိ႕ အရမ္းေပ်ာ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ လာေခၚတဲ့ 
ေန႕မွာေတာ့ ဘဝတစ္ဆစ္ခ်ိဳးခံ ထိတယ္လုိ႕ ဆုိရပါမယ္။ အိမ္ရွင္ တရုတ္မက အရမ္း 
ႀကီးက်ယ္တယ္။ သူ႕အိမ္ ေရာက္တာနဲ႕ အိမ္သာေဆး အဝတ္ ေလွ်ာ္ ခိုင္းတယ္။ မနက္ 
၅နာရီ ထၿပီး ည ၁၂နာရီမွ အိပ္ခိုင္းတယ္။ အလုပ္ကုိ ဆက္တုိက္လုပ္ခိုင္းတယ္။ ပန္းကန္ 
က်ကြဲရင္ နာၿပီသာမွတ္၊ နင့္လစာထဲက ျဖတ္မယ္လုိ႕လဲ ႀကိမ္းတယ္။ ေခြးနဲ႕ လူ အတူတူ 
ထမင္းစားခုိင္းတယ္။ က်မစိတ္ေတြ အရမ္း ေလသြားတယ္။ အိမ္ရွင္ တရုတ္မ ကုိလဲ 
အရမ္းေဒါသထြက္ၿပီး ဘုရားကုိ တမ္းတမိတယ္။ အရင္က ရြာမွာဆိုရင္ က်မက ဗိုလ္ဘဲ။ 
အိမ္မွာ က်မ အေမ မဟုတ္ရင္ အစ္မက အဝတ္ေလွ်ာ္ေပးေနက်ေလ။ အခုေတာ့ က်မ မာန 
ႀကီးလုိ႕ တဖန္ႏွိမ့္ခ်ခံ ထိတယ္ ဆုိတဲ့ က်မ္းစကားအတုိင္း ျပန္ခံ ေနရပါတယ္။ ခ်က္ျခင္း 
က်မ အဝတ္အစားထုတ္ၿပီး ေအးဂ်င့္ကုိ ေခၚေပးလုိ႕ အိမ္ရွင္ ကုိ ေျပာလုိက္တယ္။ သူေဌးမ 
က ဘာျဖစ္တာလဲတဲ့ က်မက ဘာမွ မျဖစ္ဘူး။ အိမ္ေျပာင္းခ်င္တယ္။ နင့္အလုပ္ငါ မလုပ္ 
ႏိုင္ဘူး ေအးဂ်င့္ကုိ ေခၚေပးလုိ႕ ေျပာလုိက္ ပါတယ္။ ေအးဂ်င့္အိမ္ ေရာက္ေတာ့ က်မ 
အျပစ္ ေပး ခံထိတယ္။ အိမ္သာကုိ တစ္ေနကုန္ ေဆးခုိင္းတယ္။ ထမင္းကုိ သူတုိ႕ျပန္လာမွ 
ေကၽြးမယ္လုိ႕ေျပာတယ္။ ေအးဂ်င့္ အျပင္ထြက္သြားေတာ့ က်မ ကုိယ့္ဘာသာ အလုပ္နား၊ 
သူတုိ႕ ခ်က္ထားတဲ့ ထမင္းကုိ ေအးေအးေဆးေဆး ခူးခပ္စားၿပီး နားနားေနေန ေနလုိက္ 
တယ္။ ေအးဂ်င့္ ျပန္လာမွ အလုပ္ပင္ပန္း ဟန္ေဆာင္၊ အလုပ္မ်ားးဟန္ေဆာင္ၿပီး လုပ္ျပ 
လုိက္တယ္။ ေအးဂ်င့္က အလုပ္နားခုိင္းၿပီး ထမင္းေခၚေကၽြးေတာ့ က်မ မစားႏုိင္ေတာ့ဘူး။ 
သူတု္ိ႕ မသိေအာင္ အားရပါးရ ခိုးစားထားၿပီး ဗိုက္ျပည့္ေနလုိ႕ေလ။  
ပြဲစားအိမ္မွာ တစ္ပါတ္ေလာက္ၾကာေတာ့ က်မ ဘုရားသခင္ကုိ ဆုေတာင္းတတ္လာ ၿပီ။ 
လူနည္းၿပီး သေဘာေကာင္းတဲ့ မိသားစုနဲ႕ ေပးေတြ႕ဖုိ႕ အၿမဲဆုေတာင္းခဲ့တယ္။ ဘုရား 
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သခင္က အျပစ္သား က်မရဲ႕ ဆုေတာင္းသံကုိ နားေညာင္းပါတယ္။ အလုပ္ အသစ္ ရတယ္။ 
လူနဲၿပီး သေဘာေကာင္းတဲ့ မိသားစုနဲ႕ ေတြ႕ဆုံခြင့္ ရခဲ့တယ္။ အလုပ္ က ထမင္းစား 
ေရေသာက္ သေလာက္ဘဲ လုပ္ရတယ္။ သတ္သတ္လြတ္ စားတာ တစ္ခုနဲ႕ သူတို႕စားတဲ့ 
ထမင္းဟင္းက အေမႊးအႀကိဳင္အနံ႕ေတြကို သိပ္ မခံႏိုင္တာ တစ္ခု တည္းပါဘဲ။ တစ္ေန႕ 
သူတုိ႕ေႂကြ လက္ေဆးဇလုံ က်မေၾကာင့္ က်ကြဲ သြားခ်ိန္ မွာ အဆူ မခံရဖုိ႕ ဘုရားသခင္ဆီ 
ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ေက်းဇူေတာ္ေၾကာင့္ အိမ္ရွင္ေတြ မဆူဘဲ။ ျပသနာ မရိွဘူးလုိ႕ 
ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္မွာ လူကုိ မကုိးစားဘဲ ဘုရားကုိ ကိုးစားဖုိ႕ က်မ 
ခြန္အားေတြရကာ ဆာလံ ၉၁း၁၄-၁၆ ကုိ အလြတ္ရြတ္ ခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူး 
ေတာ္ကုိလဲ ခ်ီးမြမ္းမိပါတယ္။ ရြာမွာတုံးက ဆုိရင္ က်မ က်မ္းစာဖတ္ဖို႕ ေနေနသာသာ 
ဘုရားေက်ာင္းသြားဖုိ႕ဆုိ  ေဝလာေဝးဘဲ။ ဘုရားေက်ာင္း ေခါင္းေလာင္း သူ႕ဘာသာ ထုိး 
ေနေန က်မနဲ႕ ဘာမွ မဆုိင္သလုိပါဘဲ။ တနဂၤေႏြေန႕ဆုိ က်မ အိပ္ရင္ အိပ္၊ မအိပ္ရင္ 
တစ္ေန ကုန္ ဆုိင္ကယ္နဲ႕ ေလွ်ာက္သြားေနတာ မ်ားပါတယ္။ ဘုရားနဲ႕ အၿမ ဲ ေဝးေန တဲ့ 
သူပါ။ အခုေတာ့ က်မ ေနာင္တေတြ အမ်ားႀကီး ရေနပါၿပီ။ ဘုရားေက်ာင္း တက္ခ်င္တာ 
ေတာင္ တက္ခြင့္မရတဲ့ ဘဝမွာ အရင္တုံးက လြတ္လပ္စြာေနခဲ့တဲ့ ရြာက ဘဝကုိ ျပန္ 
တမ္းတ မိပါတယ္။ မိတ္ေဆြေတြကုိ သတိေပးခ်င္တာကေတာ့ ဘုရားသခင္ကုိ အၿမဲ 
အားကုိးပါ။ ဘုရားကုိ ဦးထိပ္ထားပါ။ ဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံး အႂကြင့္းမဲ့ ယုံၾကည္ပါ လုိ႕ 
ေရးသား သက္ေသခံ လုိက္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္သည္ အၿမဲတမ္း အားေပး ကူညီတဲ့ ဘုရား 
ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ ေရးသားလုိက္ပါတယ္။           ေကဟုိး(အင္းဝုိင္း) Dolue 

-------------------------------------------------------------- 
သက္ေသခံခ်က္ Life 

သင့္ေရွ႕မွာ ထာဝဘုရားသည္ ကုိင္တုိင္ႂကြ၍ သင္ႏွင့္ ရွိေတာ္ မူလိမ့္မည္။ 
သင့္ကုိ စြန္႕ေတာ္ မမူ။ ပစ္ထားေတာ္မမူ။ မစုိးရိမ္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္ 
တရားေဟာ ၃၁း၈ 

က်ေနာ္ သိသည္ျဖစ္ေစ။ မသိသည္ ျဖစ္ေစ။ ေကာင္းကင္ဘုံရွင္ ထာဝရဘုရားကုိ ယုံၾကည္ 
သူတုိင္းရဲ႕ အသက္တာမွာ ေတြ႕ႀကံဳ ရေသာ အမႈခပ္သိမ္းထဲမွာ အဘ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
တန္ခိုး ႀကီးေသာ လက္ေတာ္ကုိ အထင္ အရွား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အဘ ဘုရား 
သခင္ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့လုိ႕ စင္ကာပူကုိ ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္ ဒဗလ်ဴပီနဲ႕   ၂-၄-၂၀၀၇  မွ ၅-
၁၁-၂၀၀၉ အထိ ေရာက္ခဲ့စဥ္ ပူျပင္း တဲ့ ကႏၱာရကုိ ေလွ်ာက္လွမ္း ရသလုိ ခံစားရပါတယ္။ 
ဆယ့္တစ္လၾကာ ခက္ခဲစြာ လုပ္ကုိင္ၿပီးေနာက္ JBCS ဆုိတဲ့ အုိေအးဆစ္မွာ ၂ႏွစ္နီးပါး 
ခိုနားခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုံးက လုပ္ရတဲ့ အလုပ္ေၾကာင့္ အလုိလုိ အားငယ္စိတ္ေတြ၊ 
ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ေတြ၊ သိမ္ငယ္စိတ္ေတြ ခံစား ေနရပါ တယ္။ လူတကာရဲ႕ အထင္ေသး 
အျမင္ ေသးမႈေတြကုိလဲ ခံစားရပါတယ္။ ယံုၾကည္သူ မ်ားရဲ႕ စိတ္ပါကုိယ္ေရာက္ အားေပး 
ႏွစ္သိမ့္မႈမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ခံစား ခဲ့ရပါတယ္။ ဒဗလ်ဴပီနဲ႕ သံုးႏွစ္နီးပါးရွိေနစဥ္မွာ က်ေနာ့္ 
စိတ္ထဲမွာ အၿမဲလုိလုိ ေပၚလာတဲ့ ဆႏၵကေတာ့ အက္စ္ပတ္စ္နဲ႕ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြား 
လာ လုပ္ကုိင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အသစ္ရဖုိ႕ ဒူးေထာက္ ဆုေတာင္းရတာလဲ 
အႀကိမ္ႀကိမ္ပါဘဲ။ အလုပ္ထြက္ၿပီး ျမန္မာျပည္ ျပန္သြားခ်ိန္မွာ အုိးမကြာ အိမ္မကြာ ရြာမွာဘဲ 
ကုိယ္ပိုင္ စီးပြားေရးေလး လုပ္ဖို႕ စိတ္ကူးရၿပီး အလုပ္သင္ သင္တန္းတက္ၿပီး စီးပြားေရး 
စလုပ္ ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ရဲ႕ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ  JBCS သင္းအုပ္ဆရာ ဦး 
ေဆာင္တဲ့ သာသနာျပဳအဖြဲ႕နဲ႕အတူ ေျမလတ္သာသနာ။ ေရႊလီရွမ္း သာသနာေတြ မွာ 
ပါဝင္ လုိက္ပါခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္က ဝ လူမ်ိဳးေတြ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ က်မ္းစာ 
ေက်ာင္း မွာ ေက်ာင္းဆင္းသြားတဲ့ ဆရာ ဆရာမေတြ သာသနာျပဳကြင္းမွာ ေထာက္ပ့့ံမ့ဲ 
သူေတြ လုိအပ္ေနတယ္။ အဲဒါေတြကုိ ကုိယ္တုိင္ျမင္ေတြ႕ၾကားသိခဲ့ရေတာ့ က်ေနာ့္ 
စိတ္ထဲမွာ ေထာက္ပံ့ေပးမဲ့သူအျဖစ္ ပါဝင္ဖို႕ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏိႈးေဆာ္ျခင္းကုိ ခံစားရပါတယ္။  
သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္က အေမရိကန္သြားမလားတဲ့။ ပြဲစား သူ႕ဦးေလးက ေငြစုိက္ ထား 
ေပးမယ္။ ေနာက္မွ လခထဲက ျဖတ္ယူမယ္တဲ့။ တရုတ္ျပည္နယ္စပ္မွာ အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ 
ညီမ ဝမ္းကြဲကလဲ သူ႕အမ်ိဳးသား ကားနဲ႕ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ေလးကုိ လုိက္ခဲ့ဖို႕ ေခၚတယ္။ 
စရိတ္ၿငိမ္း လုိက္သြားၿပီး ဟုိမွာ တစ္လေလာက္ေနၿပီးမွ အိမ္ကုိ အတင္း ျပန္လာခဲ့တယ္။ 
လူေတြ႕ စစ္ေဆးမဲ့ အင္တာဗ်ဴးကုိ ခရီးပန္းေနလုိ႕ မသြားျဖစ္လုိ႕ ဘုရား အလုိေတာ္ မရိွတဲ့ 
အလုပ္လုိ႕ဘဲ ယူဆလုိက္ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္က က်ေနာ့္ ကုိ စင္ကာပူ သြားေစခ်င္ရင္ 
လုိအပ္တဲ့ေငြ ေပးပါလုိ႕ ဆုေတာင္းေနခ်ိန္မွာ ၂ပါတ္ အၾကာမွာ လုိအပ္တဲ့ေငြ ၆သိန္းကုိ 
ဘုရားသခင္က ခ်ေပးပါတယ္။ စင္ကာပူကုိ အလည္ တစ္ေခါက္ ျပန္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ 
က်ေနာ္နဲ႕ အဆက္အသြယ္ မရိွထား တဲ့ ဆရာတစ္ေယာက္က က်ေနာ့္အတြက္ ေငြတစ္ရာ 
ႀကိဳတင္ ေပးထားႏွင့္ပါၿပီ။ ဘယ္သူ႕ကုိမွ ေႏွာက္ယွက္စရာ မလုိဘဲ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သမီး 
ျဖစ္ေနျခင္း ဆုိတဲ့ အရုိက္အရာေလး တစ္ခုတည္းနဲ႕ စင္ကာပူမွာေနစဥ္ ကာလအတြင္း 
အိမ္စရိတ္ လမ္းစရိတ္ စားစရိတ္အားလုံး ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ မလကၠာကုိ 
သြားတဲ့ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕ရဲ႕ သာသနာခရီးစဥ္ကုိလဲ အစ္မ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ရက္ရက္ 
ေရာေရာ ေစတနာေၾကာင့္ အခမဲ့ လူိက္ပါခြင့္ ရခဲ့ျပန္ပါတယ္။ လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက 

အလုပ္ လာရွာတာလားလုိ႕ ေမးတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္က အလုပ္ လာေစာင့္ ေနတာပါလုိ႕ 
ယုံၾကည္ျခင္းနဲ႕ ျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္။ ဘဝအသက္တာ တစ္ခုလုံးကုိ အပ္ႏွံထားတဲ့ အဖ 
ဘုရားသခင္ဆီမွာ က်ေနာ့္ အလုပ္အတြက္လဲ လုံးဝ အပ္ႏွံ ထားသ လုိ ဘုရားသခင္ ခ်ေပး 
မဲ့ အခ်ိန္ကုိဘဲ ယုံၾကည္ျခင္းနဲ႕ ေစာင့္ေနခဲ့ပါတယ္။ အန္တီ တစ္ေယာက္က တဆင့္ အရင္ 
က တစ္ခါမွ ခင္မင္ျခင္း မရိွဘူးတဲ့ ညီမတစ္ေယာက္ က်ေနာ့္ ဆီ ဖုန္းဆက္လာတယ္၊ သူက 
အလုပ္ ထြက္မွာမုိ႕ သူ႕ေနရာမွာ ဝင္လုပ္ဖို႕ သူ႕ သူေဌး နဲ႕ ဆက္သြယ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ 
သူေဌးနဲ႕ မေတြ႕ခဲ့ရဘ ဲ ေဖာင္ျဖည့္ၿပီး ျပန္လာခဲ့ရ ပါတယ္။ ေနာက္၅ရက္ အၾကာမွာ ဖုန္း 
ျပန္ေခၚပါတယ္။ ၂၀-၉-၂-၁၀ မနက္ ၁ဝနာရီမွာ အင္တာဗ်ဴး သြားလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ နာရီဝက္ 
အၾကာ အေမးအေျဖလုပ္ၿပီးခ်ိန္မွာ သူေဌးက ငါနင့္ကုိ အလုပ္ခန္႕လုိက္တယ္တဲ့။ က်ေနာ္က 
နား မလည္လုိ႕ ထပ္ေမးေတာ့ အခု ငါ နင့္ကုိ အလုပ္ခန္႕တယ္။ အက္စ္ပတ္စ္ တင္ 
ေပးမယ္တဲ့။ သူ႕ စာေရးမကုိ ခိုင္းလုိက္ပါတယ္။ ေနာက္ေန႕ မနက္မွာ သူေဌးက နင့္ 
အက္စ္ပတ္စ္ ရၿပီတဲ့ ဘယ္ေန႕ အလုပ္ စဆင္းမလဲလုိ႕ ေမးပါတယ္။ အထူးျခားဆုံးကေတာ့ 
က်ေနာ္ ့အက္ပတ္စ္မွာ က်ေနာ့္ ေမြးေန႕သာမက လူငယ္ ဥကၠဌနဲ႕ အတြင္းေရးမႈးတုိ႕ရဲ႕ 
ေမြးေန႕ ေတြပါ ပါေနတာကုိေတြ႕ရပါတာယ္။ ( S-pass ထုတ္တဲ့ေန႕နဲ႕ Approve ျဖစ္တဲ့ 
ေန႕တုိ႕ဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။)  အလုပ္အဆင္ေျပ တဲ့အျပင္ တနဂၤေႏြေန႕ေတြမွာလဲ ဘုရား 
ေက်ာင္းမွာ ပါဝင္ခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ လူ႕အေနနဲ႕ဆုိ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ စင္ကာပူမွာ ကမၻာေပၚက 
ႏိုင္ငံႀကီးႀကီးက ဒီပလုိမာေတြ ဘြဲ႕ေတြၾကားမွာ မျဖစ္ ညစ္က်ယ္ ျမန္မာျပည္က သာမာန္ 
ဘြဲ႕လက္မွတ္ေလးနဲ႕ အရြယ္ေတာ္ တစ္စိတ္ ဟုိင္းေနတဲ့ က်ေနာ့ ဘဝဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
အစီအစဥ္နဲ႕ အသက္ရွင္ခြင့္ရေနခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ့္ရဲ႕ ဆုေတာင္း ခ်က္ကလဲ ပိုလြန္းတယ္ 
မထင္ပါနဲ႕၊ ကုိယ္ေတာ္ရယ္ သမီး စိတ္ညစ္ မခံႏိုင္ဘူး အဆူ အေဟာက္ခံရတဲ့ အလုပ္။ 
ပင္ပန္းတဲ့ အလုပ္ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ သင့္ေတာ္တဲ့ အလုပ္ဘဲ ေပးပါလုိ႕ ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ 
က်ေနာ္ အခု ရတဲ့ အလုပ္က က်ေနာ္နဲ႕ သင့္ေတာ္ဆုံးပါဘဲ။ တစ္ရက္ကုိ စင္ကာပူ အေရွ႕ 
တစ္ပိုင္း အေနာက္တစ္ပိုင္း တစ္ေနကုန္ ေလွ်ာက္ သြားရတဲ့အလုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ နားလုိက္၊ 
စားလုိက္၊ သြားလုိက္ စိတ္ဝင္စား တာေတြ႕ရင္ ဝင္ၾကည့္လုိက္နဲ႕ သက္သက္ သာသာ 
ပါဘဲ။ ( --- ႀကံစည္ေတာ္ မူျခင္း အတုိင္း ေခၚေတာ္မူေသာ သူတုိ႕၏ အက်ိဳးကုိ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႕သည္ တညီ 
တညြတ္ တည္း ျပဳစုၾကသည္-- ေရာမ ၈း၂၈။)  

     Life (လုပ္သက္တစ္ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရႏွင့္ အလုပ္လိုအပ္ေနသူမ်ား အတြက္ -) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
သက္ေသခံခ်က္   ေမရီ(ရန္ကုန္) 

ေရွးဦးစြာ ႀကီးမားလြန္းတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း ေရ 
တြက္ ဝန္ခံလုိပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ေကာင္းျမတ္ ေၾကာင္း သက္ေသခံ 
ေရးသားလုိေပမဲ့ ေနာက္မွ ေနာက္မွ ဆုိတဲ့ အပ်င္း စိတ္က အႏုိင္ယူ 

ေနတဲ့ အတြက္ က်မ သခင့္စကား စာေစာင္မွာ စာေရးဖုိ႕ ေႏွာင့္ေႏွးေနခဲ့ပါတယ္။ စင္ကာပူ 
မလာခင္က က်မ လုပ္ရမဲ့ အလုပ္ရွင္ဟာ ယုံၾကည္သူျဖစ္ဖို႕ ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဆု 
ေတာင္းခ်က္ ျပည့္စံုခဲ့ရင္ ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕ မွန္မွန္ ေပးပါ့မယ္လုိ႕ ကတိေပးခဲ့ပါတယ္။ က်မ 
ဆု ေတာင္းတဲ့အတုိင္း ဘုရားသခင္က ျပည့္စံု ေစခဲ့ပါတယ္။ ယုံၾကည္သူ ျဖစ္တဲ့အတုိင္း no 
day off လုိ႕ ကတိ ေတာင္းထားေပမဲ့ လတုိင္း တစ္လ တစ္ခါ ဘုရားေက်ာင္း သြားခြင့္ 
ရခဲ့ပါတယ္။ က်မ နားမွာအားေပးမဲ့သူ ကူညီေပးမဲ့ သူေတြလဲ အၿမဲ အသင့္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ 
ဘုရားကုိ ခ်စ္တဲ့သူေတြနဲ႕လဲ မိတ္ေဆြျဖစ္ခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ အတူတူလာတဲ့ သူငယ္ခ်င္း 
ေတြထက္ သာတဲ့ ေကာင္းႀကီးကုိ ခံစားရပါတယ္။ အခု ဒုတိယ အႀကိမ္ စင္ကာပူကုိ 
ထပ္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ က်မ တုိးၿပီး ဆုေတာင္း ခဲ့ပါတယ္။ က်မ အလုပ္လုပ္ရမဲ့ အလုပ္ 
ရွင္ဟာ ဘုရားရွင္ကုိ တကယ္ ယုံၾကည္ကုိးစားတဲ့ မိသားစု။ ဘုရားေမတၱာနဲ႕ ေႏြးေထြးတဲ့ 
အလုပ္ ရွင္၊ စိတ္သေဘာထား ျပည့္ဝတဲ့ အလုပ္ရွင္၊ အဆင့္ အတန္း မခြဲျခားဘဲ နားလည္ 
စာနာမႈ အျပည့္ရွိတဲ့ အလုပ္ရွင္ကုိ ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႕ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါ တယ္။ သမီး ဆုေတာင္း 
ခ်က္ ျပည့္စံုခဲ့ရင္ သခင့္စကား စာေစာင္မွာ သက္ေသ ခံပါ့မယ္လုိ႕ ကတိေပးခဲ့ပါတယ္။ 
က်မရဲ႕ ဆုေတာင္းခ်က္ကုိ ဘုရား သခင္က ထပ္မံ ျပည့္စံု ေစခဲ့ပါတယ္။ က်မ ဝမ္းသာ 
လြန္းလုိ႕၊ ေပ်ာ္လြန္းလုိ႕ မ်က္ရည္လဲ ဝဲခဲ့ပါတယ္။ က်မ ထြက္မလာခင္က စံုစမ္းျခင္းခံရေပမဲ့ 
ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႕ ေအာင္ျမင္ ခဲ့ပါတယ္။ က်မ အလုပ္က ကေလးထိန္းရတဲ့ အလုပ္ဆုိေတာ့ 
အစပုိင္းေတာ့ ခက္ခဲေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကေလး ရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈကုိ ရခဲ့ၿပီး အစစအရာရာ 
အားလုံး အဆင္ေျပစြာနဲ႕ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရခဲ့ တယ္ ဆုိတာ သက္ေသခံလုိက္ပါတယ္။  

------------------------------------------------------------------------------------- 
လြမ္းစရာကုိ နာစရာနဲ႕ေျဖ   နန္းရထုိက္ 

ျမန္မာျပည္က ၾကားလုိက္ရတဲ့ သတင္းစကားတစ္ခု က်မကုိ ေတာ္ 
ေတာ္ေလး တုန္လႈပ္ ေျခာက္ျခားသြားေစခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ အသက္ က 
အလြန္ဆုံးရိွလွ ၄ဝ ေပါ့။ ဘာေရာဂါ လ ဲေမးေတာ့ ဘာမွ ေရေရ ရာရာ 

မသိလုိက္ရဘူး။ ရုတ္တရက္ႀကီး။ သုတံၱ ၂၇း၁ နက္ျဖန္ေန႕ကုိ အမီွျပဳ၍ မဝါႂကြားႏွင့္။ 
တစ္ရက္အတြင္းတြင္ အဘယ္သုိ႕ ျဖစ္လိမ့္မည္ကုိ မသိႏိုင္တဲ့။ သူနဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ 
အသုိင္းအဝုိင္းေတြက က်မကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး အျပစ္တင္ၾကတယ္။ အၾကင္နာ ကင္းမဲ့တဲ့သူ။ 
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ocifhpum; q,fESpfjynfh  5 -121

အသည္းမာတဲ့ မိန္းမတဲ့။ ကုိယ္နဲ႕ ပါတ္သက္ခဲ့ဖူးတဲ့ သူတစ္ေယာက္ ေသဆုံးသြားတာ 
ဘာ့ေၾကာင့္ မ်က္ရည္ မက်တာ လဲတဲ့။ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ႏွလုံးသား 
တစ္စံုဟာ က်စရာ မ်က္ရည္ေတြမွ မရိွ ေတာ့တာ။ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လုိေျပာပါေစ။ 
က်မအတြက္ သန္းေခါင္ထက္ ညဥ့္ မနက္ေတာ့ပါဘူး။ သူက ၂၀၁၁ မွေသတာ။ က်မက 
၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ကတည္းက ေသသြား ခဲ့ၿပီ။ က်မ ေသတာ ဘယ္သူမွ မသိလုိက္ဘူး။ ငါနင့္ကုိ 
စိတ္ကုန္တာ ၾကာၿပီ။ နင့္ေၾကာင့္ ငါ့ မိဘေတြ စိတ္ဆင္းရဲရတယ္။ ငါနင္နဲ႕ လက္ 
မတြဲႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဆုိတဲ့ သူ႕စကားဟာ က်မ အတြက္ မိုးႀကိဳးပစ္သံလုိ တခန အတြင္းမွာ 
အသက္ရႈမွားခဲ့တယ္။ က်မ ဘဝရဲ႕ ဦး တည္ခ်က္နဲ႕ ႀကိဳးစား ေမွ်ာ္လင့္ ထားသမွ် ေတြဟာ 
၂၀၀၅ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႕မွာ ေပ်ာက္ဆုံး သြားခဲ့တယ္။ က်မ ေသ သြားခဲ့တယ္။ တစ္စစီ 
က်ိဳးပဲ့ျပာ က်ခဲ့ရတယ္။ တညလုံး ထုိင္ငို မိခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ 
အားေပး ႏွစ္သိမ့္မႈေၾကာင့္ ဟင္းလင္း ျပင္ သုႆန္လုိျဖစ္ေနတဲ့ က်မ ႏွလုံးသားမွာ 
ေျဖသိမ့္မႈ ရခဲ့တယ္။ မ်က္ရည္မ်ားစြာ ဒဏ္ရာ မ်ားစြာနဲ႔႕ ဘုရားရွင္ ေရွ႕မွာ လူးလိမ့္ 
ခံစားခဲ့ရတယ္။ ဂလာတိ ၂း၂၀ ကုိ အၿမဲလုိ ဝန္ခံၿပီး ငါသည္ ကုိယ္တုိင္ မရွင္။ ခရစ္ 
ေတာ္သည္ ငါ၌ ရွင္ေတာ္မူ၏ တဲ့ က်မ အသက္ရွင္တဲ့ အရာမွာ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္တယ္။ 
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ ငယ္သားေကာင္းအျဖစ္ ရွိတဲ့ ေနရာမွာ ဆက္ကပ္ မယ္။ အရာရာမွာ က်မဟာ 
သုည ပါ။ ေက်းဇူး ေတာ္ေၾကာင့္ စင္ကာပူမွာ အလုပ္ လုပ္ခြင့္ ရေနတာပါ။ လူတစ္ေယာက္ 
ေသဆုံး သြားတာ ေပ်ာ္စရာ မဟုတ္ေပမဲ့။ ရုတ္တရက္ ျဗဳန္းစားႀကီး ေသတယ္ ၾကားေတာ့ 
မ်က္ရည္ေတာ့ ဝိုင္းမိသား။ ခြင့္လႊတ္ ႏိုင္စြမ္းထက္ ပိုခဲ့တယ္။ ဘုရားေရွ႕မွာ 
စစ္မွန္တဲ့ ေနာင္တနဲ႕ သူ႕ ဝိညာဥ္ကုိ ေနာင္တ ရေစခ်င္တာက က်မ 
ႏွလုံးသားထဲမွာ ကိန္းေအာင္း ေနတဲ့ ဘုရားရဲ႕ လႊမ္းၿခံဳ ထားတဲ့ ႏွလုံးသား 
ဆႏၵ အမွန္ပါ။         နန္းရထုိက္(ကနခ) 
--------------------------------------------------------------------------- 

            မလႈပ္ႏုိင္ေသာအရာမ်ား   (ဆရာေစာစံေအာင္) 
 “---ငါတုိ႔သည္ မလႈပ္ႏိုင္ေသာႏုိင္ငံကုိ ရသည္ျဖစ္၍၊ ---ေက်းဇူး ေတာ္ကုိ စြဲလမ္းၾက 

ကုန္အံ့။”(ေဟၿဗဲ၁၂း၂၈) ေလာက၌ ႐ွိသည့္အဘယ္အရာမဆုိ မတည္ၿမဲေၾကာင္းကုိ ခရစ္ 
ယာန္တုိင္း သာမက သာမန္ လူသားတုိင္းလည္း သိ႐ွိၾကမည္ဟု ထင္မွတ္ ရပါသည္။ ဘုရား 
သခင္ကလည္း ေလာက အရာ မွန္သမွ် မတည္ၿမဲေၾကာင္း၊ တစ္ေန႔ ေပ်ာက္ကြယ္ 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရား သခင္ ကုိသာ ခိုလံႈကုိးစားတတ္ရန္ သဘာ၀ ေဘးမ်ား 
ျဖစ္ၾကေသာ ေျမ ငလွ်င္၊ ဆူနာမီ ေရလိႈင္း၊ နာဂစ္ မုန္တုိင္း၊ ေရႀကီးျခင္း စသည္ တုိ႔ျဖင့္ 
သတိေပးလ်က္ ႐ွိပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ ေဆာက္ရာတြင္ 
ငလွ်င္ဒဏ္ကုိ ႀကိဳတင္မွန္းဆၿပီးမွ တည္ေဆာက္ တတ္ၾက ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ေမလက 
၉.၀ စေကး႐ိွ ငလွ်င္ေၾကာင့္ ဆူနာမီလိႈင္းလုံးမ်ား ဒဏ္ကုိ အလူးအလဲ ခံခဲ့ရ ပါသည္။ 
ေျမႀကီးေပၚမွာ အဘယ္အရာမွ် မတည္ၿမဲေၾကာင္း သတိေပးလ်က္ ႐ွိေပသည္။  

ခရစ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္က မႆဲ ၂၄ ၌ ေနာက္ဆုံးေသာကာလ၏ နိမိတ္မ်ား 
အေၾကာင္းကုိ ႀကိဳတင္ေျပာထားခဲ့ရာ ထုိအရာမ်ားတုိ႔၏ေရွ႕ေျပးတုိ႔သည္ ယခု ျဖစ္ေနဆ ဲ
ျဖစ္၏။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၌ ယခု ေဘးထက္ ဆုိးသည့္ သဘာ၀ ေဘးမ်ား ေတြ႕လာရန္ 
ရွိေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ မတည္ၿမဲသည့္ ဤေလာက အရာမ်ားႏွင့္သာ သင္၏ အခ်ိန္ မ်ားကုိ 
မျဖဳန္းမိဘုိ႔ သတိျပဳကာ ထာ၀ရ တည္ၿမဲမည့္ အက်ဳိး႐ိွသည့္ အရာ မ်ား အတြက္ 
အသုံးျပဳရန္ လုိေပသည္။ ေနာဧ လက္ထက္က လူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိမသိ၊ မိမိ 
စိတ္ႀကိဳက္ အသက္ ႐ွင္ကာ အျပစ္ ဒုစ႐ုိက္၌ ေပ်ာ္ေမြ႕ၾကသျဖင့္ ေျမႀကီးသည္ ဘုရား 
သခင္ေ႐ွ႕မွာ ပုပ္စပ္ လ်က္႐ွိသကဲ့သုိ႔ ယေန႔ကာလလည္း ထုိသုိ႔ျဖစ္ေနပါသည္။ ဟဂၢဲ ၂း ၆-
၇ ၌ ”ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္ မူသည္ကား၊ ကာလ မၾကာမျမင့္မွီ 
ေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီး၊ ပင္လယ္၊ ကုန္းတုိ႔ကုိတဖန္ ငါလႈပ္ဦးမည္။ လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔ကုိလည္း 
ငါလႈပ္ဦးမည္။ လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာအရာသည္ ေရာက္၍ ဤအိမ္ကို 
ဘုန္းႏွင့္ ငါျပည့္ေစမည္” ဟု ဘုရား႐ွင္ မိန္႔မွာထားပါသည္။ ဤက်မ္းပုိဒ္၏ ေဖၚျပခ်က္မွာ 
ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကမၻာေျမႀကီးေပၚ ႂကြဆင္းလာစဥ္ တိုင္းႏုိင္ငံမ်ား လႈပ္႐ွားၾကမည္ 
အေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ာကုိ ခရစ္ေတာ္ဘုရားတရားစီရင္ၿပီး ခရစ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံ (အႏွစ္ 
တစ္ေထာင္) ကမၻာေျမေပၚ၌ တည္ေထာင္မည္ဟု နားလည္ရပါသည္။ ထုိေနာက္ ခရစ္ေတာ္ 
သည္ မိမိ၏ရန္သူမ်ားကုိ အၿပီးသတ္ေခ်မႈန္းကာ ကမၻာကုိ မီးျဖင့္ဖ်က္ဆီးမည္။ တဖန္ 
ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္ေပၚထြန္းလာမည္။ ထုိခရစ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံသာလွ်င္ ထာ၀ရ 
တည္ရွိမည္ဟု က်မ္းစာပေရာဖက္ျပဳထားခ်က္မ်ားအရ သိရပါသည္(ေယာလ ၃း၂၊ 
မႆဲ၂၅း ၃၂၊ ၂ေပ၊ ၃း ၁၀-၁၂၊ ဗ်ာ၊ ၂၁၊  ၂၂)။ 
၁။    ဘုရားသခင္၏ ပလႅင္ေတာ္သည္ လႈပ္ရွားျခင္းမ႐ိွ၊ တည္ၿမဲေတာ္မူသည္။ God’s 
Throne cannot be Shaken.   “အုိဘုရားသခင္ ကုိယ္ေတာ္၏ ပလႅင္သည္ နိစၥထာဝရ 
ပလႅင္ျဖစ္ပါ၏၊၊ ကုိယ္ေတာ္၏ႏုိင္ငံသည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါ၏၊” “သူ၏ 
အမ်ိဳးအႏြယ္ကုိအစဥ္အၿမဲတည္ေစမည္။ သူ၏ပလႅင္သည္ ေကာင္းကင္ကာလကဲ့သို႔ နိစၥ 
ထာဝရျဖစ္လိမ့္္မည္။” (ဆာလံ ၄၅း ၆၊ ၈၉ း၂၉) ေလာက႐ိွ ရာဇပလႅင္တုိ႔သည္ အစဥ္ အၿမဲ 
မတည္တန္႔ၾကပါ။ ဥပမာ- ေရာမအင္ပါယာ၌ နီ႐ိုးဘုရင္သည္ ကနဦး ခရစ္ယာန္မ်ား၊ 

တမန္ေတာ္မ်ားကုိ ႏိွပ္စက္ညႇင္းပန္းခဲ့သည္။ သူ၏သက္တမ္းမွာ ေအဒီ ၅၄မွ ၆၈ သာ 
ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ကို အျပစ္မ႐ိွေၾကာင္း သိမွတ္ေသာ္လည္း လူထုပရိတ္သတ္ကုိ 
ေၾကာက္ ေနရသူ ပိလတ္မင္းသည္ မိမိရာထူးကုိ ဖက္တြယ္ထားခဲ့ကာ ခရစ္ေတာ္ကို 
ျငင္းပယ္ သျဖင့္ ထာ၀ရကာလ၌ အ႐ံႈးႏွင့္သာ ရင္ဆုိင္ရန္႐ွိပါသည္။ ေလာက၌ မည္သည့္ 
ပုဂၢိဳလ္၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ်တည္ၿမဲျခင္း႐ိွမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္အုပ္စိုးသည့္ ႏိုင္ငံ 
သည္ ထာ၀ရတည္မည္ဟု အဘခမည္းေတာ္ကပင္ မိန္႔ဆုိကတိေပးထားပါသည္။ “သား 
ေတာ္ကုိကား၊ အိုဘုရားသခင္၊ ကုိယ္ေတာ္၏ပလႅင္သည္ နိစၥထာဝရပလႅင္ျဖစ္ပါ၏။ 
ကုိယ္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံသည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္ပါ၏။ ကုိယ္ေတာ္သည္ 
ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းတရားကုိ ႏွစ္သက္၍၊ မတရားေသာအမႈကုိ မုန္းေတာ္မူ၏။ ထိုေၾကာင့္၊ အို 
ဘုရား သခင္၊ ကုိယ္ေတာ္၏ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္၏ အေပါင္းအေဘာ္တုိ႔ထက္ 
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေျမွာက္၍၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းဆီႏွင့္ ဘိသိက္ေပး ေတာ္မူၿပီဟု လာသတည္း။” 
(ေဟၿဗဲ ၁း ၈-၉) 
၂။    ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ကာလအစဥ္တည္ေတာ္မူသည္။ God’s Word 
cannot be Shaken.  မ်က္ျမင္ရေသာအရာလူပုဂၢိဳလ္၊ ရာထူးဂုဏ္ထူး မွန္သမွ်သည္ 
တည္ၿမဲျခင္း မ႐ိွေၾကာင္း၊ ျမက္ပင္ကဲ့သုိ႔ ညိႇဳးႏြမ္းတတ္ေၾကာင္း ဤသုိ႔ ဆုိထားပါသည္။ 
“လူမ်ဳိး ရွိသမွ်သည္ ျမက္ပင္ျဖစ္၏။လူမ်ဳိး၏ဘုန္းရိွသမွ်သည္လည္း ေတာအပြင့္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏။ 
ထာဝရဘုရား၏ ေလတုိက္ေသာအခါ၊ ျမက္ပင္သည္ ညွဳိးႏြမ္းေသြ႔ေျခာက္တတ္၏။ အပြင့္ 
သည္လည္းေၾကြတတ္၏။ အကယ္စင္စစ္ လူတုိ႔သည္ ျမက္ပင္ျဖစ္ၾက၏။ ျမက္ပင္သည္ 
ညိွဳးႏြမ္း ေသြ႔ေျခာက္တတ္၏။ အပြင္႔လည္း ေၾကြတတ္၏။ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ 
တရား မႈကား၊ကာလအစဥ္အျမဲတည္၏” (ေဟရွာ ၄၀း ၆-၉)။ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ကုိ 
ေလ့လာ သိ႐ွိ နာခံသူသည္ ပညာ႐ိွျဖစ္သည္။ ၿငိမ္၀ပ္ခ်မ္းသာရသည္။ တင္းတိမ္ 
ေရာင့္ရဲႏုိင္ သည္။ ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေ၀ငွသျဖင့္ မလိမၼာေသာသူမ်ား လိမၼာ 
လာသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ကင္းမဲ့သူမ်ားအား မွန္ေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကုိ ရေစသည္။ 
ကုိယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ ေစသည္။ မွန္ကန္ေသာၾသ၀ါဒကုိ ရရိွသျဖင့္ 

မွားယြင္းေသာစြဲလမ္းမႈ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေစသည္။ 
၃။    ခရစ္ေတာ္၏ အသင္းေတာ္သည္ အစဥ္အၿမဲတည္တန္႔ပါသည္။ God’s Church 
cannot be Shaken. ေလာက႐ိွ အားကစားအသင္း၊ ေတးဂီတအသင္း၊ လူမႈေရး အသင္း၊ 
စီးပြါးေရး အသင္းအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားတုိ႔သည္ တစ္ေန႔တစ္ခ်ိန္၌ ကြယ္ေပ်ာက္ 
သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အသင္းေတာ္မွာမူ အစဥ္ အၿမဲ 
တည္ေနပါမည္။ ခရစ္ေတာ္က ေပတ႐ုကုိ မိမိတည္ေထာင္မည့္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ဤသုိ႔ ေဖၚျပထားပါသည္။ “ငါဆုိသည္ကား၊ သင္သည္ ေပတရုျဖစ္၏။ ဤေက်ာက္ေပၚမွာ 
ငါ့ အသင္းကုိ ငါတည္ေဆာက္မည္။ ထုိအသင္းကုိ မရဏာႏုိင္ငံ၏ တံခါးတုိ႔သည္ မႏုိင္ရာ။” 
(မႆဲ ၁၆း ၁၈) ေလာကႏုိင္ငံမ်ားသည္ သူ႕ေခတ္ အခ်ိန္အလုိက္ တစ္ဦးက်၊ တစ္ဦး 
တက္လုိက္ျဖစ္သည္။ (၂၁)ရာစုအတြင္း ကမၻာ့ ႏိုင္ငံ မ်ားစြာ၌ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစံနစ္ 
ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေတြ႕ရပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ အသင္း (ႏိုင္ငံ)ကုိမူ အဘယ္သူ၊ 
အဘယ္ တန္ခိုး(မရဏာႏုိင္ငံ)ကမွ် မဖ်က္ဆီးႏုိင္စြမ္း မ႐ိွပါ။ 
၄။    ဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံသည္ လႈပ္႐ွားျခင္းမ႐ိွ အစဥ္တည္ၿမဲ၏။ God’s Kingdom cannot 
be Shaken. “ထုိေၾကာင့္၊ ငါတုိ႔သည္ မလႈပ္ႏိုင္ေသာႏုိင္ငံကုိ ရသည္ျဖစ္၍၊ ခန္႔ျငား 
ေၾကာက္ရြံ႔ေသာ သေဘာႏွင့္ ဘုရားသခင္ကုိ ေလ်ာက္ပတ္စြာ ဝတ္ျပဳႏုိင္မည္အေၾကာင္း၊ 
ေက်းဇူး ေတာ္ကုိ စြဲလမ္းၾကကုန္အ့ံ။” (ေဟၿဗဲ ၁၂း၂၈) ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ 
သူမ်ားသည္ အစဥ္အၿမဲတည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ အဘယ္တန္ခိုးကမွ် မေျပာင္းလဲပစ္ ႏိုင္ေသာ 
တည္တန္႔သည္ႏိုင္ငံကုိ ရသည္ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းရေပသည္။ ထုိႏိုင္ငံ၏ အရွင္ 
ခရစ္ေတာ္သည္လည္း အစဥ္အၿမဲတည္ရွိကာ ေျပာင္းလဲျခင္း မ႐ိွ၊ ထာ၀ရ မိတ္သဟာယ 
ဖြဲ႕ခြင့္ရၿပီျဖစ္သည္။ 

ကမၻာ့ ေျမငလွ်င္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ယခုႏွစ္မ်ား၌ ပို၍ 
မ်ားလာေၾကာင္း၊ ဂရပ္မ်ဥ္း သည္ မတ္ေစာက္စြာ ျမင့္တက္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယခု 
မၾကာေသးမီွ သီတင္းပတ္ကလည္း ငလွ်င္ဒဏ္ကုိ စိုးရိမ္စရာမ႐ိွဟု ထင္မွတ္ရေသာ 
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသည္ပင္လွ်င္ ၎၏အေရွ႕ပုိင္းျပည္နယ္၌ အင္အား အသင့္အတင့္ 
႐ွိေသာ ငလွ်င္ လႈပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ေျမငလွ်င္လႈပ္ျခင္းမ်ားသည္ ထာ၀ရ 
ဘုရား သခင္က ကၽြႏ္ုပ္ တုိ႔ကုိ သူျပန္၍ တရားစီရင္မည့္အခ်ိန္နီးေၾကာင္း သတိေပး ေနျခင္း 
ပင္ ျဖစ္ေပသည္။  

ခရစ္ေတာ္ တဖန္ ကမၻာေျမေပၚ (သံလြင္ေတာင္ေပၚ ေျခခ်ေသာ အခါ) 
ႀကီးစြာေသာ ေျမလႈပ္ ျခင္း ႐ွိမည္(ဇာခရိ ၁၄း၄)။ တဒဂၤသာတည္ၿမဲသည့္ ေလာကီ အရာ 
မ်ားကုိ အထူး အာ႐ုံစိုက္ ျခင္းကုိေ႐ွာင္႐ွားကာ ထာ၀ရတည္ၿမဲမည့္ ေကာင္းကင္ဘုံႏွင့္ 
ဆုိင္ေသာ အရာမ်ားအေပၚ အေလးထား စြဲလန္းၾကဘုိ႔၊ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္လ်က္ 
အမႈေတာ္ အတြက္ ႀကိဳးစားပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ ဘုိ႔ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ ေရးသား 
လုိက္ပါသည္။   ။ ဆရာေစာစံေအာင္ 
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ocifhpum; q,fESpfjynfh  6 -121

ေဂါ့ဒ္ဘလက္စ္ယူလား၊ ေဂါ့ဒ္ဝစ္သ္ယူလား (မင္းေအာင္သက္လြင္) 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ယုံၾကည္သူ အသုိင္းအဝုိင္း ၾကားမွာ ေရပန္း 
စားတဲ့ စကားလုံးေလး ရွိပါတယ္။ ယုံၾကည္သူ အားလုံး 
ႏွစ္သက္တဲ့ စကားလုံးေလး ျဖစ္သလုိ။ တနဂၤေႏြ ေန႕တုိင္း 
အသင္းေတာ္ထဲမွာ မိုးမႊန္ ေနေအာင္ ေျပာ တဲ့ စကားလုံး 

ကေတာ့ ̏ေဂါ့ဒ္ ဘလက္စ္ ယူ ̋ (God bless you) ျဖစ္ပါတယ္။ 
တီဗီ ထဲမွာ ေအာ္ စကာဆု ရသြားတဲ့ ေဟာလီး ဝုဒ္က ကမၻာေက်ာ္ သရုပ္ေဆာင္ေတြ 
သမၼတ ေတြက ̏ ေဂါ့ဒ္ ဘလက္စ္ အေမရိကား ̋ လုိ႕ သူတုိ႕ရဲ႕ မိန္႕ခြန္း အဆုံးမွာ ႏွဳတ္ဆက္ 
ေကာင္းႀကီး ေပးေလ့ရွိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္ သတိ ထားမိပါတယ္။ အထူး သျဖင့္ အသင္းေတာ္ 
တရား ေဟာဆရာေတြ။ သင္းအုပ္ ဆရာေတြ။ အခမ္းအနား သဘာ ပတိေတြ မသုံးမျဖစ္ 
သုံးရမဲ့ စကားလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ̏ ေဟာသြားတဲ့ တရားေဒသနာ အားျဖင့္ သင္တုိ႕ကုိ 
ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီး ေပးပါေစ ̋ ̏ဖတ္သြားတဲ့ က်မ္းပုဒ္ အေပၚမွာ ၾကားနာသူအားလုံး 
ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီး ေပးပါေစ ̋ စတဲ့ စကားစု ေတြကုိ အသင္း ေတာ္ စည္းေဝးခန္း 
ထဲမွာ လွိဳင္လိွဳင္ သုံးတာကုိ ေတြ႕ရ ၾကားရပါ လိမ့္မယ္။ အဲဒီအခါမွာ တရားနာ ပရိတ္သတ္ 
ထဲက ၉ဝ ရာခုိင္ႏွဳန္းခန္႕ဟာ ̏အာမင္ ̋ ဆုိတဲ့ စကားကုိ အာလုပ္ သံႀကီးနဲ႕ လုိက္ေျပာ 
ၾကပါလိမ့္မယ္။ ̏အာမင္ ̋ ဆုိတဲ့ စကားဟာလဲ သူတုိ႕ ခြန္အားရတဲ့ အေပၚ မူတည္ၿပီး 
အတုိးအက်ယ္ ရွိပါေသးတယ္။ ခြန္အား အရမ္းရ။ သေဘာ အရမ္းက် လုိ႕ကေတာ့ ̏အာမင္ ̋ 
ေခၚသံဟာ အက်ယ္ႀကီးနဲ႕ ညီညီညာညာ ၾကားရသလုိ။ သိပ္ ခြန္အား မရရင္ေတာ့ မအာမင္ 
ခ်င္၊ အာမင္ ခ်င္နဲ႕ မတုိးမက်ယ္ မညီမညာ ၾကားရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  အေၾကာင္းရင္းကို 
ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အပါအဝင္ ယုံၾကည္သူ ေတြဟာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကုိ 
သိပ္ႀကိဳက္ၾကပါတယ္။ ေကာင္းႀကီး သိပ္လုိခ်င္ ၾကပါ တယ္။ ေကာင္းႀကီး မပါရင္ မျဖစ္တဲ့ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ခရစ္ယာန္ အသုိင္းအဝိုင္း မွာ ေကာင္းႀကီး မႊန္ေနသူေတြ။ ေကာင္းႀကီး ပိ 
ေနသူေတြ။ ေကာင္းႀကီး ရူး ရူးေနသူ ေတြ။ ေကာင္းႀကီး မပါရင္ ပြဲ မစည္ဘူးလုိ႕ ထင္ေန 
သူေတြ ရွိေနပါတယ္။ ေကာင္းႀကီး ေနာက္ တေကာက္ ေကာက္ လုိက္ေနသူေတြလဲ ရွိေန 
ပါတယ္။ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ မရိွတဲ့ ေနရာမွာ ဘုရား သခင္ မရိွဘူးလုိ႕ေတာင္ ထင္ေန 
ပါတယ္။  ေကာင္းႀကီး မရတဲ့ သူဟာ ဘုရားသခင္နဲ႕ မမွန္ ဘူးလုိ႕ ထင္ေနသူေတြ ေတာင္ 
ရွိေနျပန္ပါတယ္။ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ ရေသာ သူသာ လွ်င္ လူေတာ္ လူေကာင္း လုိ႕ 
ထင္သြား တတ္ၾကပါတယ္။ လူဆုိတာမ်ိဳးက ေက်ာက္တူးရင္ ေက်ာက္ ေအာင္ခ်င္တယ္။ 
စာေမးပြ ဲ ေျဖရင္ စာေမးပြဲေအာင္ ခ်င္တယ္။ ႏိုင္ငံျခား သြားရင္ ေဒၚလာေငြ စားခ်င္တယ္။ 
သေဘၤာ လုိက္ရင္ ကားစီး၊ တုိက္ေဆာက္ခ်င္တယ္။ ေကာင္းတာ ေတြ ႀကီးတာေတြကုိ 
လုိခ်င္တဲ့ ယုံၾကည္သူအသုိင္းအဝုိင္းမွာ ေကာင္းႀကီးအေၾကာင္း ေပာာတဲ့ ဆရာဟာ စားသာ 
သလုိ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာရတဲ့ သူဟာလဲ လူအထင္ႀကီး ခံရျပန္ ပါတယ္။ ဓမၼေဟာင္း 
က်မ္းထဲက လူတစ္စုရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ေလးနဲ႕ ေဝငွခ်င္ ပါတယ္။ ဗက္လင္ၿမိဳ႕မွ သူေဌးႀကီး 
ေဗာဇ ဟာ လယ္ယာ ၿခံေျမ လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ တဲ့သူ ျဖစ္ပါ တယ္။ သူ႕မွာ ဇနီးမယားက 
လြဲရင္ က်န္တာ အားလုံး ပိုင္ဆုိင္တဲ့ သူေဌးလူပ်ိဳႀကီး ျဖစ္ပါ တယ္။ လယ္ယာ။ ၿခံေျမ။ 
ေကာက္ပဲ သီးႏံွ၊ ကၽြန္ ေယာက္်ား၊ ကၽြန္မိန္းမ။ အလုပ္သမား။ အိမ္ ေတြနဲ႕ ခ်မ္းသာ 
ႂကြယ္ဝ တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႕- အလုပ္ မ်ားတဲ့ တစ္ေန႕မွာေပါ့၊ သူေဌးႀကီး ေဗာဇဟာ 
လုပ္ငန္း ခြင္ထဲကုိ ဝင္လာပါတယ္။ လုပ္ငန္း အေျခအေန။ အလုပ္သမား အေျခအေနကုိ 
စစ္ေဆးဖုိ႕ ေရာက္လာတဲ့ ေဗာဇ ဟာ အလုပ္သမားေတြကို ႏွဳတ္ဆက္ပါတယ္။ ̏ထာဝရ 
ဘုရားသည္ သင္တုိ႕ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူပါေစေသာ ̋ တဲ့ (The Lord be with you.NIV)။ 
သူ႕ အလုပ္သမား ေတြကလဲ ညီညီညာညာ ̏ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ထာဝရဘုရား ေကာင္းႀကီး 
ေပးေတာ္ မူပါေစေသာ ̋ (The Lord bless you.NIV) လုိ႕ ျပန္ႏွဳတ္ဆက္ ၾကပါတယ္။(ရုသ 
- ၂း ၄)။ ေဗာဇ ႏွဳတ္ဆက္တဲ့ စကားနဲ႕ အလုပ္သမား ေတြ ျပန္ႏွဳတ္ဆက္တဲ့ စကား 
မတူပါဘူး။ လူတစ္စုက ̏ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ̋ စကားကုိ သုံးေပမဲ့ လူ တစ္ေယာက္ 
က ̏ထာဝရဘုရားအတူရွိတဲ့̋ စကားကုိ သုံးပါတယ္။ လူတစ္စုက ဥာဏ္ပညာ နည္းပါးသူ၊ 
အလုပ္ သမား၊ ကၽြန္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္က သူေဌး၊ ဥာဏ္ပညာ ႂကြယ္ဝသူ၊ 
ရင့္က်က္သူ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေလာကမွာ ဥာဏ္တိမ္သူနဲ႕ ဥာဏ္ေကာင္း သူဟာ အျမင္ခ်င္း 
ကြာပါတယ္။ ငယ္ငယ္တုံးကေတာ့ ရာဘာပူစီေပါင္းကုိ အဟုတ္ႀကီး မွတ္ေန ေပမဲ့။ 
နည္းနည္း ႀကီးလာေတာ့ ေခ်ာကလက္ကုိ မက္ေမာတတ္ပါတယ္။ အရြယ္ ေရာက္ 
လာေတာ့ လက္ပါတ္ နာရီ ရွိမွ လူရာဝင္တယ္လုိ႕ ထင္ေနေပမဲ့ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ျဖစ္လာတဲ့ 
အခါ မွာေတာ့ ေမာ္ေတာ္ကားကုိ ပိုင္ဆုိင္ခ်င္ လာပါတယ္။ အုိမင္းမစြမ္း ျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္ 
မွာေတာ့ ငါ့အတြက္ အိမ္ ေကာင္း ေကာင္းတစ္လုံး ရွိမွျဖစ္မယ္လုိ႕ ထင္သြား ျပန္ပါ တယ္။ 
လူေတြဟာ အသက္အရြယ္၊ ဥာဏ္ပညာ ရင့္လာ တာနဲ႕ အမွ် အသိေတြ ဥာဏ္ပညာေတြ 
ကြာလာပါတယ္။ ငယ္စဥ္က တိမ္တိမ္ေလးဘ ဲ ျမင္တတ္ေပမဲ့ ႀကီးလာတဲ့ အခါမွာေတာ့ 
နက္နက္ ရွိဳင္းရိွဳင္းကုိ ထုိးေဖာက္ သိျမင္လာပါတယ္။ အသိဥာဏ္ တိမ္တဲ့ ေဗာဇရဲ႕ 
အလုပ္သမား၊ ကၽြန္ေတြ ကေတာ့ ̏ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ ̋ ဆုိတဲ့ ကေလးအႀကိဳက္ စကားလုံး 
တိမ္တိမ္ေလးထဲမွာ သာယာ နစ္ေျမာ ကာ အဟုတ္ႀကီး မွတ္ေနပါတယ္။ ဥာဏ္ ပညာရင့္သူ 

ေဗာဇ ကေတာ့ ̏ထာဝရ ဘုရား သခင္ႏွင့္ အတူရွိျခင္း ̋ဆုိတဲ့ ဝိညာဥ္ေရးရာ နက္ရိႈဳင္းတဲ့ 
အသက္တာကုိ မက္ေမာသူ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြက ငါတို႕သူေဌးကုိ ေကာင္းႀကီး 
ေတြ အမ်ားႀကီး ရပါေစလုိ႕ ေျပာလုိက္ရင္ သူေဌး အရမ္းသေဘာက်မွာဘဲ လုိ႕ 
ထင္ၿပီး ̏ထာဝရ ဘုရား သည္ သင့္ကုိ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ ̋ လုိ႕ မ်က္ႏွာလုိ မ်က္ႏွာရ 
ႏွဳတ္ဆက္ ေပမဲ့ ေဗာဇ ကေတာ့ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ဆုိတာ ပါးပါးေလးပါ။ ဘုရားသခင္ 
သင္ တုိ႕ႏွင့္အတူ ရွိျခင္း သာလွ်င္ ေလာကမွာ အေရးအႀကီးဆုံးပါလုိ႕ တရား ေဟာသြား 
ပါတယ္။ စာတန္သည္ပင္လွ်င္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကုိ ေပးႏုိင္စြမ္းတဲ့သူ ျဖစ္ပါ တယ္။ 
ဒါ့ေၾကာင့္ ကမၻာ့ လူဆုိးစာရင္းဝင္မ်ား က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာေနၾကပါတယ္။ မတရား 
အဓမၼျဖင့္ အသက္ေမြးသူမ်ား ဆယ္သက္ စားမကုန္ေအာင္ စီးပြားျဖစ္ ေနၾကပါတယ္။ 
အဲဒီလူေတြ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာရိွေပမဲ့ ဘုရားသခင္ဟာ သူတုိ႕ႏွင့္ အတူ ရွိ မေနပါ။ 
ျဖစ္ရပ္မွန္ေလး တစ္ခုနဲ႕ သာဓက ျပခ်င္ပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ 
ေလာက္က ေရပန္း အရမ္းစားတဲ့ အသင္းေတာ္တစ္ပါး ရွိပါတယ္။ သူတုိ႕ အစီအစဥ္ေတြ 
အရမ္း ေကာင္းပါတယ္။ တစ္နာရီ လုံးလုံး ခ်ီးမြမ္း သီခ်င္း ေတြဆို၊ ၿပီးေတာ့ တစ္နာရီ 
လုံးလုံး တရားေဒသနာ နားေထာင္ရပါတယ္။ ခ်ၽီးမြမ္း သီခ်င္းေတြကလဲ ႏိုင္ငံျခားက ေရာ့ခ္၊ 
ဟဲဗီးမယ္တယ္ အဆုိေတာ္ေတြ ဆုိသလုိ ပရိတ္သတ္အားလုံးက မတ္တပ္ ရပ္ၿပီး ျမဴးျမဴး 
ႂကြႂကြသံစဥ္မွာ ခုန္ေပါက္ လုိက္ၾက။ သံစဥ္ ေအးေအးေလးဆုိရင္ လက္ေတြကိုေျမႇာက္ 
ဘယ္ညာ ယိမ္းၿပီး ဆုိလုိက္ၾကနဲ႕ ဦးေဆာင္သူက ပရိတ္သတ္ မၿငီး ေငြ႕ေအာင္ လုပ္သြား 
ပါတယ္။ သင္းအုပ္ တရား ေဟာ ဆရာကလဲ အဲဒီတုံးက အသက္ ၃ဝေက်ာ္သာ ရွိေသးတဲ့ 
ေအာ္ရင္ ဂ်င္နယ္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံဘြဲ႕ ရ ေခတ္ပညာတတ္သူ၊ အဂ္လိပ္ 
စကား အေျပာ ေကာင္းသူ ျဖစ္လုိ႕ ခြန္အားရပါ တယ္။ စည္းေဝးခ်ိန္ကလဲ လူႀကီး လူငယ္ 
အခ်ိန္ ေတြ ခြဲထား ရပါတယ္။ ထုိင္စရာ ခံုကလဲ ပထမ စည္းေဝး မၿပီးခင္မွာ ေနာက္ 
စည္းေဝး က လူေတြက အေပါက္ဝ ကေန ေနရာထုိင္ခံုကုိ အေျပးအလႊားလုဖို႕ အသင့္ျပင္ 
ေနၾကပါတယ္။ တံခါးမႀကီး ပြင့္သြားတာနဲ႕ လူေတြ အခန္းထဲ အေျပး အလႊားဝင္ၿပီး ေနရာ 
လုၾကပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္လဲ စာအုပ္ ေတြခ်။ လြယ္အိတ္ေတြ ခ်ၿပီး ေနရာ 
ဦးေပးၾကပါ တယ္။ အဲဒီေလာက္ ထိေအာင္ လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ အသင္းေတာ္ပါ။ လူသစ္ 
ေတြကိုလဲ ဖက္လွဲတကင္း ႀကိဳဆုိႏွဳတ္ဆက္ ဖုန္းနံပါတ္ေတာင္း ဆက္သြယ္ မိတ္ဖြဲ႕ကာ 
သူတုိ႕ အသင္းေတာ္ထဲ မဝင္ဝင္ေအာင္ လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ အပါတ္စဥ္ ပံုမွန္ ဘုရား 
ရွိခိုးရသလုိ ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္တဲ့ အေဆာက္အဦး အသစ္ကုိ 
ေဆာက္ႏိုင္တဲ့အထိ ေငြေၾကးေတာင့္တင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မၾကာခင္ ေနာက္ ၁ဝႏွစ္ 
ေလာက္အၾကာမွာ ေငြေရးေၾကးေရး ကိစၥနဲ႕ သင္းအုပ္ဆရာ ဇနီးေမာင္ႏွံအျပင္ အျခားေသာ 
အသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားပါ တရားစြဲခံ ထိၾကပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံထုတ္ တရုတ္။ 
အဂၤလိပ္ သတင္းစာ ေတြ အျပင္ တီဗီ အစီအစဥ္ သတင္းမွာေတာင္ သူတုိ႕ တရားစဲြခံရတဲ့ 
အေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ yahoo web site ထဲမွာ သူတုိ႕ အေၾကာင္း 
အေသးစိတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္ ေရးထားေတာ့ အဲဒီအသင္းေတာ္က သင္းဝင္ သူ 
စင္ကာပူႏိုင္ငံသား အခ်ိဳ႕ေဝဖန္တဲ့ စာေတြ comment ေရးထားၾကတာကုိ ေတြ႕ရပါ တယ္။ 
စာနာ တတ္သူေတြကေတာ့ ဖာဖာေထးေထးနဲ႕ သူတုိ႕ဘက္က ကာေရးၾကေပမဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ 
ကေတာ့ ျပစ္ျပစ္ႏွစ္ႏွစ္ ေဝဖန္ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္မိတဲ့ ေဝဖန္ ခ်က္ေလး တစ္ခု 
ကေတာ့။ ̏ ေတာ္ၿပီကြာ။ ဘုရားတရား သမားေတြကု္ ငါ ေၾကာက္သြားၿပီး free thinker ဘဲ 
လုပ္ေတာ့မယ္ ̋ လုိ႕ေရးသြားပါတယ္။ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာသည္ တစ္ခါတစ္ရံ လူကုိ ရွံဳးနိမ့္ 
ေစပါတယ္။ က်ဆင္း ေစပါတယ္။ ဘုရားႏွင့္ ေဝးကြာ ေစပါတယ္။ က်မ္းစာထဲမွာ ေကာင္း 
ေသာသူ၊ မေကာင္းေသာသူ အေပၚမွာ မခြဲျခား ဘ ဲ ေနကုိ ပူေစ။ မိုးကုိ ရြာေစမယ္လုိ႕ 
ေျပာထား ပါတယ္။ (အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ေကာင္းသူ၊ ဆုိးသူ မခြဲျခားဘ ဲ ေကာင္းႀကီး ရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။) ေကာင္းတဲ့ သူေတြ ခ်ည္းဘ ဲေကာင္းႀကီး ရမယ္လုိ႕ မဆုိလုိပါ။ မေကာင္းတဲ့ 
သူေတြေတာင္ ေကာင္းႀကီး ေတြရလုိ႕ လူေကာင္းလုိ႕ သူမ်ားက ထင္သြားတတ္ပါတယ္။ 
ေကာင္းတဲ့သူလ ဲ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ မရတဲ့အတြက္ သူမ်ားက မေကာင္းတဲ့ သူလုိ႕ 
ထင္သြားတတ္ ပါတယ္။ ဓမၼသစ္ က်မ္းထဲက ေပါလု။ ျမန္မာျပည္သူသားမ်ားရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ 
ဆရာႀကီး ယုဒသန္ တုိ႕ဟာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာထက္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရွိျခင္း၊ ဘုရား 
သခင္ သူတုိ႕ နဲ႕ အတူရွိျခင္းကုိ မက္ေမာတဲ့ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြကေရာ 
ေကာင္းႀကီး မဂၤလာကုိ မက္ေမာသူလား။ (God bless you) လား။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူ 
ရွိျခင္းကုိ ေတာင့္တတဲ့သူလား။ (God with you) လား။ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ရွိသူတုိင္းမွာ 
ဘုရားသခင္ အတူ မရိွႏိုင္ပါ။ ထာဝရဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရွိေသာသူသာ စစ္မွန္ေသာ 
ေကာင္းႀကီး မဂၤ လာကုိ ရေသာသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဧမာေႏြလ တည္းဟူေသာ ဘုရားသည္ 
ငါတုိ႕ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရား ျဖစ္ပါတယ္။ ။ မင္းေအာင္သက္လြင္  
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