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Born Again  သာဂိေစာ 
ကလင္ ကလင္ ကလင္။ မထင္ခ့ဲေပမ့ဲ မုိင္သံုးေထာင္ အရပ္ဆီမွ  
ေလလိႈင္းက သယ္ေဆာင္လာတဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္  
အတင္းေတာ့ မဟုတ္ေပမဲ့ ရယ္ၿပံဳးဘုိ႕ခက္ အဘုိး ဆုံးၿပီတဲ့။ 
     အတိတ္ကုိ ျပန္စဥ္းစားေတာ့ အရိပ္ေတြ ထင္လာျပန္ အဘုိးရဲ႕ရုပ္သ႑ာန္   
     စိတ္အေျခခံ သူ႕ဟန္ပန္ ျဖဴစင္တဲ့ အၿပံဳး  
     ဒါေတြအားလံုးဟာ သုံးသပ္စရာျဖစ္လာတယ္။ 
အဘုိးကုိ စေတြ႕တဲ့ေန႕ ႏႈတ္ဆက္တဲ့ အခ်ိန္ခါ အိုစာတဲ့ အဘုိးဆီက  
ခ်ိဳသာတ့ဲ အၿပံဳးဟာ ငါးခူၿပံဳး မဟုတ္၊ ယုဒရဲ႕ အၿပံဳးလမဲပါ။  
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြနဲ႕ ရုိးသားမႈေတြသာ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနတယ္။ 
     အဘုိးရဲ႕အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း စပ္စုၾကည့္ေတာ့  
     သူ Born Again ျဖစ္တယ္လို႕ မေျပာ ၿဗိတိသွ် စပ္တပ္ထြက္  
     ဘုရားနဲ႕ ဖက္ဘုိ႕ သူ႕အနားမွာ လူတစ္ေထာင္   သူ႕လက္်ာမွာ  
     လူတစ္ေသာင္း လဲေပမဲ့။ ခႏၶာနဲ႕ အသက္ၿမဲ။ 
     ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္နဲ႕ပါ လြဲခဲ့ရတယ္လို႕ ဘဲ သက္ေသခံခ့ဲတယ္။ 
အဘုိးကုိ ေနာက္တစ္ခါ ျပန္ေတြ႕ေတာ့ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ ၾကာခဲ့လုိ႕  
ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္စာ အိုသြားေပမဲ့ သူ႕အၿပံဳးက မအုိ စုိတုံးပါဘ။ဲ  
သူ႕ယံုၾကည္မႈက မအို ပ်ိဳတုံးပါဘဲ။ ေတြ႕တဲ့ သူတုိင္းရဲ႕နာမည္ကုိ သတိမရေတာ့။ 
ဒါေပမဲ့ ၿပံဳးျပဖို႕ မေမ့ခ့ဲ အဘုိးဆီက ရတဲ့ သင္ခန္းစာက ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းတဲ့  
အသက္တာ ဘုရားပါလွ်င္ ယုံၾကည္မႈ ဘယ္ေတာ့မွ မအုိ  
ေမတၱာပါလွ်င္  အၿပံဳးဟာ အၾကာႀကီး စုိ၍ ထာဝရ ခ်ိဳတယ္။  
    ေနာက္တပ္ ရွစ္ႏွစ္ၾကာေတာ့ ခုနက ကလင္ ကလင္ ကုိ ၾကားရတယ။္ 
    အဘုိးဆံုးတဲ့ သတင္းအျပင္ မကြယ္လြန္ခင္မွာ ဝတ္ရုံျဖဴနဲ႕ လူတစ္စု  
    သူ႕ကုိ လာႀကိဳတာျမင္ရတယ္။ သူလိုက္သြားရမယ္လို႕ အိမ္သားေတြကိုေျပာတယ္။  
ၿပီးေတာ့ အဘုိးဆုံးသြားတယ္။ ဝတ္ရုံျဖဴေနာက္လုိက္သြားၿပီ။ 
အဘုိး ၿပံဳးျပန္ၿပီ။ ဝတ္ရုံျဖဴနဲ႕ ဝင္းပတဲ့ အၿပံဳး။  
အဘုိးအသက္ ၉၄ႏွစ္မွာ Born Again ျဖစ္သြားၿပီ။  ။ သာဂိေစာ 
---------------------- 

    တမ္းတမိတ့ဲေမတၲာ စကၤာပူေရာက္ (ေတာင္ႀကီးမနန္း) 
အာရုဏ္ရယ္ လင္း မုိးေသာက္ခ့ဲၿပီ။ ရႊင္ကာေပ်ာ္ျမဴး ေအာ္ဟစ္ေတးဆုိ 
ေတးသံခ်ိဳျမ ဆုိၾကပ်ံသန္း ၊ အစာရွာကာ ေဆာင္ယူေရာက္ရိွ 
သုိက္ၿမံဳဆီကို ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းေတ့ ခြံ႕ေကြၽးရွာတယ္ ဘယ္မွာေမ့ရက္ႏုိင္ပါ့မလဲ 
အုိ…..မိဘေမတၲာ…ႀကီးမားပံုရယ္….။ 
     အာရုဏ္လင္းတုိင္း မုိးေသာက္ခ့ဲလဲ၊ ႏွလံုးမရႊင္ ေတးလဲ မျမည္ႏုိင္ခ့ဲ 
     လြမ္းစိတ္ရယ္မ်ား စုိးမုိးႏုိင္အားတယ္။ ေန႔ရိွသေရႊ႕ အထီးက်န္ဆန္ 
     ေမတၲာငံရည္ေတြ မ်ိဳကာခ်လုိ႔ ေျဖသိမ့္ေနရွာတဲ့…….။ 
-------------------------------------- 
     vufudkif   Samuel Soe Lwin 
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ဘဝ  (Thian Hnem Par  သဲျမတ္မြန္) 
ခ်စ္ေသာ မိသားစု ေက်ာခိုင္း ခ်န္လွပ္ ။ လွမ္းေလွ်ာက္လာခဲ့ ေစခိုင္းရာ စင္ကာပူသို႕ 
ႀကံဳလာသမွ် ေန႕ရက္ ခါးသီးမိ၏။ ဘဝ ဟူသည့္ ပံုရိပ္ေတာ္ကို ရင္မဆိုင္ရေဲတာ့ 
စာတန္ လွည့္ကြက္။ သို႕ေသာ္ - ခ်စ္ေသာ ကိုယ္ေတာ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွင္ 
ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ ကၽြႏ္ုပ္ တမ္းတသည္က ေလာကီအရာမဟုတ္  
ကိုယ္ေတာ္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း ေပတည္း။  
ကိုယ္ေတာ္ေပးသည္ ့ခြန္အား ရင္တြင္းပိုက္ဝယ္၊ လာစမ္း ခက္ခဲျခင္း 
လာစမ္း မစံုလင္ေသာ ဘဝ။ လာစမ္း ေရာဂါ။ လာစမ္း ေႏွာက္ယွက္ျခင္း 
ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ယင္ နားသေလာက္။ ေန႕စဥ္ ရက္ဆက္ ေပ်ာ္ရႊင္ ၿပံဳးျပ 
ကိုယ္ေတာ္ အလိုအရ အသက္ဆက္ရွင္ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႕။ 
------------------------------------------------ 

    မွတ္တမ္းဝင္အခ်စ္ (ကနခ)နန္းရထိုက္ 
ရိုမီယိုႏွင့္ ဂ်ဴးလီယက္လို ခ်စ္သူ။ ဂ်က္ ႏွင့္ ရို႕စ္ လို ခ်စ္သူ 
လီရိုနာဒိုႏွင့္ ကိတ္ဝင္းစလက္လို ခ်စ္သူ ကမၻာ မေက်ာ္ခ်င္ဘူး။  
ကမၻာေပၚမွာ ခ်စ္တတ္သူ တကာတို႕ထက္ အီလက္ထေရာနစ္ ေခတ္ႀကီးထဲမွာ 
ေလဆာႏွင့္ အင္တာနက္ေပၚက ခ်စ္ျခင္းထက္ 
ယာကုပ္လို အခ်စ္မ်ိဳး ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီၾကာေသာ္လဲ၊ သမိုင္း မွတ္တမ္း ဝင္ေနဆ။ဲ 
------------------------------------------ 

    သင္ခန္းစာ ခ်စ္လင္းေလး 
ကေလးငယ္ဘဝ၊လမ္းေလွ်ာက္သင္ခ်ိန္မွာ 
အေမရဲ႕ေဖးမမႈၾကားက အႀကိမ္ႀကိမ္လဲက်လို ့နာက်င္စြာနဲ ့ငိုခဲ့ဘူးတယ္။ 
လူငယ္ဘဝ စက္ဘီးစီး သင္ခ်ိန္မွာလဲ အေဖေဘးက ထိန္းေပးေနရင္း 
ေျခေထာက္မွာရတဲ ့ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ညည္းညဴခဲ့ဘူးတယ္။ 
လူငယ္ဘဝ အပ်ံသင္ခ်ိန္ ေရာက္ခဲ့ခ်ိန္မွာ သခင္ပဲ့ကိုင္  
ေစာင့္မေနရင္းကႏွလံုးသားမွာဒဏ္ရာရလို႕ ေၾကကြဲမိခဲ့ရဘူးတယ္။ 
မက္ေမာရင္ခုန္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာလုပ္ရပ္ေတြၿပီးဆံုးသြားခဲ့ရင္ေတာင္- 
စိတ္ဓါတ္ႀကံ႕ခိုင္မႈေတြရွိေနဆဲပဆဲိုရင္- ထိခိုက္နာက်င္ ေခ်ာ္လဲမႈေတြၾကားက လ်ွင္ျမန္စြာ 
ႀကိဳးစား၍ ရုန္းထရင္း။ နိမ့္ျမင္ ့ေတြရွိေသာဘဝလမ္းမွာ ၿငိမ္သက္ျခင္းဖိနပ္တစ္ရံနဲ ့ 
အားအင္ေတြ အျပည္ ့ရွိေသာသခင့္ လက္ကိုဆြဲကာ ေမၽွာ္လင့္မိရာ ပန္းတိုင္ဆီသို ့သာ။ 
------------------------------------------ 

 ျပင္ဆင္ပါ    F-Penny (Mizo) 
ဘဝမွာ အေကာင္းဆံုးအရာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရင္ျဖင့္  
အဆိုးဆံုး အရာအတြက္ ျပင္ဆင္ပါ။ သို႕မွသာ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ အရာမွ 
ခံႏုိင္ရည္ရွိၿပီး အရာအားလံုး၊ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ၿမဲ ဖန္ဆင္းရွင္သခင္ရဲ႕ 
အလိုေတာ္အတိုင္း မွတ္ယူတတ္မွာ အမွန္မို႕ 

trSwfpOf (133)  pufwifbmv 2012 ckESpf   "r®'ge  ( vpOf yxr we*FaEGae Ywdkif; tcrJh jzef Ycsdonf  )   2001 ckESpf pufwifbmv wGif wnfaxmifonf/  Est; September 2001 

tpm r[kwfaomt&mtbdkU oifwdkU aiGudk4if;?  trGwf rajyEdkifaom 

t&mtbdkU  oifwdkU Opömudk4if; tb,faMumifh ukefapMuoenf;/ 

ighpum;udk  aphaphem;axmifvQuf   

aumif;aom tpmudk  pm;Muavmh/     a[&Sm, 55; 2
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၁၁ ႏွစ္ျပည့္
ေက်းဇူးစကား 

သခင့္စကား စာေစာင္အား ၂ဝဝ၁ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ျဖန္႕ခ်ိခဲ့ပါသည္။ စာေစာင္ စတင္သည့္ေန႕မွစ၍ ၁၁ႏွစ္ တင္းတင္း ျပည့္သည့္တုိင္ေအာင္ အေစခံခြင့္ေပးေသာ အဖဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ 
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ စာေစာင္ အတြက္လုိအပ္ေသာ အလွဴေငြ၊ စာမူ၊ မိတၱဴကူးျခင္း၊ ျဖန္႕ေဝေပးျခင္း၊ စာစီစာရိုက္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ ဆက္ကပ္ေပးၾကကုန္ေသာ ဆရာ၊ မိဘ၊ ညီအစ္ကုိ၊ ေမာင္ႏွမ၊ 
အသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာယအားလုံးႏွင့္တကြ ဖတ္ရႈခြန္အားယူၾကကုန္ေသာ ႏုိင္ငံတကာမွ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပမွတ္တမ္းတင္လုိက္ပါသည္။ (မင္းေအာင္သက္လြင္) 

;

;
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ocifhpum;  2 -133

အဆိုးႀကံဳေတြ႕ အေကာင္းခံစား အနီးဆံုးမွာ ဘယ္သူရွိလဲ။ 
မျဖစ္ေသး၊ ျဖစ္ေနဆဲ၊ ျဖစ္ၿပီးခဲ့ အရာသံုးပါးအတြက္ ေရာင့္ရဲ ႏွလံုးသား  
ခံႏိုင္ရည္ရွိဖို႕ကယ္တင္ရွင္ သခင္ကို ႏွလံုးသားမွာ ဖိတ္ေခၚ လက္တြဲရင္း  
အသက္တာ ဘဝ ျပင္ဆင္ကာရယ္ ေလွ်ာက္လွမ္းတတ္ၾကပါစို႕ ။ 

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

သခင့္စကားတန္ဖုိးထား    ဇီးရုိး 
စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာ ခရစ္ယာန္အမ်ားစု သိထားတဲ့ တစ္လ တစ္ေစာင္ 

အခမဲ့ ျဖန္႕ခ်ိေနတဲ့ သခင့္စကား စာေစာင္ဟာ ၂ဝ၁၂ စက္တင္ဘာလမွာ ၁၁ႏွစ္ တင္းတင္း 
ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူမွာ ရွိေနတဲ့ ျမန္မာေတြရဲ႕ ခံစားမႈ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခ်ိဳ႕ကို 
ဒီစာေစာင္ကေန တဆင့္ ခံစားသိရွိလို႕ရပါတယ္။ သခင့္စကား မတိုင္မီ အျခားအျခားေသာ 
စာေစာင္ေတြနဲ႕ မဂၢဇင္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ထုတ္ခဲ့ေပမဲ့ သက္တမ္း ရွည္ရွည္ 
မထုတ္ႏိုင္ဘဲ ရပ္သြားတာ မ်ားပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ မွာ ၁၁ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း 
မရပ္မနားဘဲ ဆက္တိုက္ ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ စာေစာင္ ေတြထဲမွာ သခင့္စကား 
စာေစာင္တစ္ခုတည္းသာလွ်င္ သက္တမ္းရွည္ရွည္ ထုတ္ေဝ ႏိုင္တာလို႕ ဆိုရင္ မွားမယ္ 
မထင္ပါဘူး။ ဒီ သခင့္စကားစာေစာင္ဟာ အသင္းေတာ္မွာ အခမဲ့ ထုတ္ေဝေပမဲ့ 
စာေစာင္ရဲ႕တန္ဖိုးဟာ နည္းေပမဲ့။ အလကား ထုတ္ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ စင္ကာပူမွာ 
ဘယ္အရာမဆို အလကား မရသလို ေသာက္ေရေတာင္ ေငြန႕ဲ ဝယ္ေသာက္ေနခ်ိန္မွာ 
(ျမန္မာျပည္မွာ လက္ဘက္ရည္ေသာက္ရင္ေရေႏြးၾကမ္း အခမဲ့ ေသာက္လို႕ရေသးတယ္) 
ဒီစာေစာင္ေလးဟာလဲ ထိုက္သင့္တဲ့ တန္ဘိုး ရွိပါ တယ္။ စင္ကာပူမွာ ေတာ္ရံု 
မိတၱဴကူးဆိုင္မွာ တစ္မ်က္ႏွာကုိ ၁ဝဆင့္ ေပးရတယ္။ စာေစာင္ ၆မ်က္ႏွာ ရွိတဲ့အတြက္ 
၆ဝဆင့္ က်ပါတယ္။ အေစာင္ ၅ဝဝ ဆိုရင္ ေဒၚလာ ၃ဝဝ။ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၂သိန္း နီးပါး 
က်ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီလိုေရးျဖစ္သလဲ ဆိုေတာ့ တေလာက လမ္းေဘး တစ္ေနရာ မွာ 
သခင့္စကားစာေစာင္ကို အခမဲ့ရလို႕ တန္ဖိုးမထားဘဲ လမ္းေဘး အမိႈက္ပံုးနားမွာ လႊင့္ပစ္ 
ထားတာေတြ႕လိုက္ရလို႕ပါ။ မိတ္ေဆြတို႕ သံရံုးမွာ ပတ္စ္ပို႕ သက္တမ္း တိုးရင္ ICA နဲ႕ 
သံရံုးေတြမွာ မိတၱဴကူးရင္ တစ္မ်က္ႏွာ ၂ဝဆင့္ ေပးရပါတယ္။ သခင့္စကားက ၆မ်က္ႏွာ 
ဆိုေတာ့ ၁.၂ဝ ေဒၚလာ က်ပါတယ္။  ျမန္မာေငြ ကာလ ေပါက္ေစ်း စင္ကာပူ တစ္ေဒၚလာ 
၆ဝဝက်ပ္နႈန္းနဲ႕ အၾကမ္းဖ်င္း တြက္ရင္ စာေစာင္ တစ္ခုကို ျမန္မာေငြ ၇၂ဝက်ပ္ က်ပါတယ္။ 
ေစ်းအေပါဆံုး မိတၱဴကူးခ တစ္မ်က္ႏွာ ၃ဆင့္ ႏႈန္းနဲ႕ တြက္ရင္ စာေစာင္တစ္ခုကို ၁၈ဆင့္ 
က်ပါတယ္။ ျမန္မာေငြနဲ႕ဆုိရင္ (တစ္ေဒၚလာ ၆ဝဝက်ပ္ႏႈန္း) ၁ဝ၈က်ပ္ က်ပါတယ္။ 
ဒါေတာင္ စာရိုက္ခ။ သယ္ယူ ပို႕ေဆာင္ေရး အေထြေထြ စရိတ္ေတြ မပါေသးပါဘူး။ 
တစ္ေလာက ျမန္မာျပည္က အထည္ခ်ဳပ္သမားေတြရဲ႕ ဝင္ေငြကို အင္တာ နက္မွာ 
ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ တစ္နာရီ လုပ္ခကို အတိအက် မမွတ္မိေပမဲ့ သခင့္စကား စာေစာင္ရဲ႕ 
အနိမ့္ဆံုး ကုန္က်ေငြဟာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားေတြရ႕ဲ တစ္နာရီ လုပ္ခထက္ 
မ်ားေနပါေသးတယ္။ ကမၻာ့ ခ်မ္းသာသူမ်ား စာရင္းဝင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံက လမ္းေထာင့္ 
အမိႈက္ ပံုးမွာ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ဆိုတဲ့ အမိႈက္ပံုးေတြကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ 
စာရြက္ တစ္တန္ဟာ သစ္ပင္ႀကီး ၁၇ပင္နဲ႕ ညီမွ်တယ္လို႕ ရံုးေတြမွာ စကၠဴ ေခၽြတာဖို႕ 
ဆိုင္းဘုတ္ တပ္ထားတာကို အတုယူဖို႕ေကာင္းပါတယ္။ စာေစာင္ အေဟာင္း ဖတ္ၿပီး လို႕ 
အသံုးမလိုေတာ့ရင္လဲ ဘုရားေက်ာင္းကို ျပန္ယူလာခဲ့လို႕ရပါတယ္။ မဖတ္ရ ေသးသူ 
ေတြအတြက္ စာေစာင္အေဟာင္းဟာ အသစ္ျဖစ္သြားပါတယ္။ ကိုယ္ ဖတ္ၿပီးသား စာေစာင္ 
ကို ျမန္မာျပည္နဲ႕ စင္ကာပူက မိတ္ေဆြေတြဆီ စာတိုက္ ကေန တဆင့္ ပို႕ေပးလိုက္ရင္လဲ 
ရနိုင္ပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ စာေစာင္ကို အဖ သင္းအုပ္က ဆဲလ္အဖြဲ႕နဲ႕ 
ထိုင္းစူနာမီရြာ၊ မေလးရွား စတဲ့ ေနရာေတြကို ယူသြား ေပးၿပီး အျခား သူေတြကို ေဝငွ 
ဖတ္ေစခဲ့ပါတယ္။ အပိုအလွ်ံ အလကားျဖစ္တာမရွိပါဘူး။ သခင့္စကားကို အခုဆိုရင္ 
အင္တာနက္ အီးေမးလ္ ေဖ့စ္ဘုတ္ ေတြကေန ဖတ္ယူ နိုင္ၿပီမို႕ အင္တာနက္ သံုးနိုင္ 
သူေတြအတြက္ Hard copy ေတြကုိ အလကားမယူဘဲ အင္တာနက္ မသံုးနိုင္ သူေတြကို 
ဦးစားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုဝင္ေတြ လင္မယားေတြအေနန႕ဲလဲ တစ္ ေယာက္က 
ယူၿပီးသြားရင္ ေနာက္တစ္ေယာက္က ထပ္မယူဘဲ (တစ္အိမ္ တစ္ေစာင္ ႏႈန္း) ေနာက္ 
လူေတြ အတြက္ ခ်န္ထားခဲ့ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကားဖူးတဲ့ စကားပံုထဲမွာ ေခၽြတာတယ္ ဆိုတာ 
ပင္အပ္ဖ်ားမွာ ရွိတဲ့ သံမႈန္ေတြကို ျပန္ျခစ္ ယူၿပီး ျပန္သံုးရမယ္တဲ့။ သခင့္စကား စာေစာင္ကို 
တန္ဖိုးထားၿပီး သခင္ေယရႈေျပာတဲ့ စကားမ်ားကို နာခံ လိုက္ေလွ်ာက္သူမ်ား ျဖစ္နိုင္ 
ၾကပါေစလို႕။  ။ ဇီးရိုး (၂၁ ေမလ ၂ဝ၁၂)  
------------------------------------ 
bk&m;&Sifjrwf   Samuel Soe Lwin 
1? bk&m;&SifESifhpyfv#Of;I rSm;,Gif;aom t,ltqrsm;? 
 bk&m;&SifESifhpyfEG,fI rSm;,Gif;aomcH,lcsufrsm;&Sd=uygonf/ ‚wdk@twGif;rS 
tcsdK@udkaz:jy&ygv#if? u? Atheism 0g'um; bk&m;r&Sd[lI cH,l,Hk=unfcsufjzpfonf/ 
“bk&m; r&Sd[k rdkufaom olonf xifwwf.” (qmvH 14;1 )? 

 c? Agnosticism 0g'um; bk&m;&Sdonfudk‚/ r&Sdonfudk‚ rodEdkif[k cH,l 
csufudk qdkvdkonf? *? Polytheism 0g'um; TavmuwGif bk&m;ajrmufrsm;pGm 
&Sdonf [lI cH,l csufyifjzpfonf(a&mr 1;23 )?  C? Pantheism 0g'onfum;  t&m 
tm;vHk; wdk@onf bk&m;jzpfonf [lI qdkum ,Hk=unfjcif;yifjzpfonf?  
i? Liberalism 0g'onfum; vlwdkif; "avhxHk;wrf;wdk@jzifh jcm;em;pGm udk;uG,f 
=uaomfvnf; tm;vHk;onf wpfqlwnf;aom bk&m;udkom udk;uG,f=ujcif; jzpfonf[k 
,Hk=unfcsufudkqdkvdkjcif; jzpfonf? 
2? bk&m;ESifhpyfv#Of;I rSefaom,Hk=unfjcif;? 
 bk&m;onf wpfqlwnf;jzpf. qdkonfESihftnD wefcdk;awmftp ^m%fawmf 
tpHkwdk@ESifhvnf; jynfhpHk+yD; t&mcyfodrf;udk bkef;awmf twGufzefqif;I vlom;wdk@tm; 
ol. yHko¿mefawmfESifhtnD zefqif;cJhonfht&Sifjzpfonf? u,fwifjcif;vrf;udkvnf; 
jyifqifay;cJh+yD; tdkemaojcif; uif;&m xm0&umvtxd vlESifh bk&m; aygif;pnf;pHaysmf&ef 
t}uHawmfjrwf &Sdawmfrl.? 
3? bk&m;&Siftm;odu|rf;jcif;? 
 vlwdkif;arG;&myg emrftodpdwfjzifh bk&m;udk&SmazG=uygonf/ tcsdK@u ‚emrf 
todpdwfudk vspfv#L&_+yD; bk&m;rJhjzifh touf&Sif=uovdk tcsdK@uvnf; bk&m;&Siftm; 
od&ef }udK;pm;&SmazG=uygonf? &Hzef&Hcg bk&m;ESifh pyfv#Of;aom tawG;tac:wdk@onf 
rSm;,Gif;aomae&mrsm;rS jzpfwwf=uI orRm orRwfusonf[lI rqdkEdkifygav? tcsdK@u 
&dk;&m "avhudktajccHI‚/ tcsdK@u yk*~dKvf wOD;OD;wdk@. oGefoifcsufwdk@tm;jzifh‚ bk&m; 
ta=umif;udk od&Sd=u+yD;/ tcsdK@rSm rdrdwdk@. tpGrf;tpwGif tajccHumESpfouf oabmus 
&mtwdkif; qHkrSwftjzpfpGJudkif,Hk=unf=uonf? jcm;em;aom xdk,Hk=unfcsufwdk@wGif 
bk&m;ESihf pyfv#Of;I tb,ft&mu pdwfcs,HkEdkifyg awmhtHhenf;? wpfqlaombk&m;onf 
=oumo avmu/ owWavmu/ tocFg&avmu wdk@udk zefqif;cJhygu ol. 
ta=umif;ESifh pyfv#Of;aom t&mrsm;tm; u|Ekfyfwdk@ od&Sd apvdkayrnf? xdk@a=umifh vlom; 
wdk@tm;odEdkdifap&ef bk&m;. tjzpfawmf/ xm;&Sd awmfrlaom arwWmawmf/ u&k%mawmf/ 
aus;Zl;awmf*k%fawmftjzmjzmwdk@udk enf;vrf; oHk;oG,fjzifh zGifhjyawmf rlxm;ygonf? 
 (u) obm0w&m;jzifh zGifhjyjcif;? 
a&mr 1;19-20“--zefqif;awmfrlaom t&mrsm;udk axmuf&_ojzifh/ xm0& wefcdk; 
awmfESifh xm0& tjzpfawmfwnf;[laom rsufjrifr&aom bk&m;ocif. t&mwdk@onf 
urBmwnfonfh umvrSpI xif&Sm;v#uf&Sd=u./ qmvH 19;1 - 6 “rdk;aumif;uifonf 
bk&m; ocif. bkef;toa&awmfudk =um;ajymI/ rdk;rsufESmusufonf vufawmfESifh 
vkyfaom t&m rsm;udkjyo.” xdk@a=umifh avmu"gwf wnf&Sd zGJ@pnf;yHkudk =unfhjcif; 
tm;jzifh =u,f/ euQwf wm&m ESifh t&mtm;vHk;. tHh=obG,f aemufuG,fwGif bkef; 
tm%kabmfawmfESifh     jynfhpHk awmfrlaom bk&m;&Sda=umif;udk &dk;om;pGm =unfh&_ olwdkif; 
jrifawG@ em;vnf Edkifayonf?  
 (c) c&pfawmftm;jzifh zGifhjyjcif;? 
 “E_wfuygwfawmfonfvnf;/ vl@ZmwdtjzpfcH,lI crnf;awmfY wyg;wnf;aom 
om;awmf. bkef;uJhodk@ ol.bkef;awmfudk igwdk@onfjrif&=u+yD”( a,m 1;14)? Wzef 
c&pfawmf bk&m; udk,fawmfwdkifu zdvdy`K tm;“ighudkjrifaomolonf crnf;awmfudk 
jrif.” a,m 14;9 “bk&m;ocifonf c&pfawmftxJI &Sdaev#uf” [lIvnf; wref 
awmf}uD; aygvku 2 aum 5;19 wGif twdtvif;qdkcJhavonf? 
 (*) orRmusrf;pmawmfjrwftm;jzifhzGifhjyjcif;?  
orRmusrf;pm jrwfYum; “bk&m;&Sif. pum;awmf ” jzpfa=umif; twdtvif; qdkxm; 
ygonf?“ bk&m;ocif. pum;awmfudkemI usifhapmifhaomolonf jrwfpGmaom r*Fvm 
&Sdonf ” ( vkum 11;28)? “tptOD;Y bk&m;ocifonfæ ”[lI‚ 10 }udrfwdkifwdkif/ 
aemufpum;pkwdk@Yum; wzefbk&m;ocif rdef@awmfrlonfæ ”[lI az:jyyg&Sd+yD; 
orRmusrf;pm wtkyfvHk;wGif bk&m;&Sif. t}uHtpnfESifh tvdkawmfudk vlom;rsm;tm; 
zGifhjyxm;a=umif; odEdkifygonf? bk&m;&Sifonf ol. ta=umif;t&mrsm;udk vlom;wdk@ 
od&Sd ap&ef av;zufav;wefrSm&Sdaom zefqif;jcif;t&mrsm;tm;jzifh‚/ om;awmf 
a,&_c&pf tm;jzifh‚/ wzefbk&m;&Sif. pum;awmfjzpfonfh trSm; t,Gif;r&Sd 
E_wfuygwfawmf orRmusrf; tm;jzifh‚/vlom;wdk@tm; zGifhjycJhygonf?  
eH0dnmOfjzpfaombk&m;? “bk&m;&Sifonf eH0dnmOfjzpfawmfrl./ bk&m;ocifudk udk;uG,f 
aomolwdk@onf/ eH0dnmOfESifh‚/ opPmESifh‚ udk;uG,f&rnf”[lI c&pfawmf udk,fawmf 
wdkif rdef@awmfrlcJhygonf (a,m 4;24 )?  
yk*~dKvfjzpfaombk&m;? u|Efkyfwdk@yHkrSef tm;jzifh &kyfcE<mtm; yk*~dKvf owW0gtjzpf awG;ac: 
avh&Sdygonf? udk,fcE<mcsdK@,Gif;aeaom roefrpGrf;rsm;onfvnf; rnfodk@yifjzpfap yk*~dKvf 
owW0g jzpf+rJjzpfv#uf ygav? ‚enf;twdkif;yif vlonf TavmurS b0wyg;odk@ 
ajymif;oGm; aomfvnf; vlyk*~dKvfowW0g tjzpfum;wnf&SdaejrJyifjzpfonf? yk*~dKvfjzpfjcif;Y 
tod^m%f/ pdwf/ qENwdk@ yg0ifonf/ bk&m;tjzpfawmfwdk@Yvnf; xdktjzpfawmf yg0if 
aeonf?   
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( 1 ) tod^m%f&Sdjcif;? bk&m;&Sifonf yk*~dKvfjzpfonfhtwGuf pOf;pm; awG;ac:pGrf; 
&Sdawmfrl. “vm=uw&m; pD&if=uukeftHh ”[lI a[&Sm, 1;18 wGifu|Efkyfwdk@ tm; 
zdwfac:aeygonf? wzef a[&Sm, 55;8-9 wGifvnf; “ig. t}uHtpnfonf oifwdk@. 
t}uHtpnfESifhrwlæ ig. t}uHtpnfonf oifwdk@. t}uHtpnfxufomI jrifh.” 
[lI twdtvif; ya&mzuf a[&Sm, uajym=um;cJhygonf? 
( 2 ) cHpm;Edkifaompdwf&Sdjcif;? qmvH 21;9 wGif “ trsufawmf”udk‚/ urBmOD; 6;6 wGif 
“0rf;enf; $awmfrljcif;” udk‚ wzef w&m;a[m&m 28;63 “xm0&bk&m; aysmfarG@ 
awmfrljcif;” udk‚ odjrifem;vnfEdkifygonf? 
( 3 ) qENtvdk&Sdjcif;? 'Ha,v 11;16 wGif bk&m;&Sifonf ol. tvdkawmfESifhtnD 
vkyfaqmifa=umif; az:jyxm;onfhenf;wl/ a&mr 12;2 wGif “ aumif;jrwfaomt&m/ 
ESpfouf zG,faomt&m/ pHkvifaom t&mwnf; [laom bk&m;ocif tvdkawmf &Sdaom 
t&m” rsm;udk &Sifaygvku !$efjy,Hkomru bk&m;&Sif. t}uHtpnfawmf tvdkawmf 
wdk@onf “cyfodrf;aom t&mwdk@onf udk,fawmftxJu‚/ udk,fawmftm;jzifh‚/ 
udk,fawmftbdk@iSg‚ jzpf=u. ” (a&mr 12;36 ) [lI qdkxm;ygonf?  
oHk;yg;wpfqljzpfawmfrlaombk&m;? rl&if;a[+AJpum; “Elohim”   qdkaompum;vHk;rSm 
trsm;udef; emrfpm;jzpf+yD;/ bk&m;qdkaom tenf;udef;jzifhom wnf&Sdygonf? “odk@jzpfv#if 
aumif;uif bHkY crnf;awmfwpfyg;/ E_wfuygwfawmfwpfyg;/ oef@&Sif;aom 0dnmOfawmf 
wpfyg;/ oufaocH oHk;yg;&SdI xdkoHk;yg;wdk@onf wvHk;w0wnf; jzpfawmfrl. ”[lI 1 
a,m 6;7 wGif qdkxm;ygonf? 
( 1 ) crnf;awmfbk&m;? ajrmufrsm;pGmaom orRmusrf;ykd'fwdk@onf crnf;awmftm; 
bk&m; jzpfawmfrla=umif;udk az:!$ef;=uavonf? a,m 6;27/ {zuf 6;23/ zd 2;11 
ponfwdk@wGif tp&Sdojzifh twdtusjrifawG@Edkifayonf? 
( 2 ) om;awmfbk&m;? &Sifa,m[ef 1;1; wGif “ E_wfuygwfawmf” onf bk&m;ocif 
jzpfawmf rlI xdkE_wfuygwfawmfonf vl@ZmwdtjzpfcH,lum igwdk@wGif wnfaeawmfrl 
onf[k a,m 1;14 wGif c&pfawmf bk&m;tm; !$ef;qdkxm;onfh twGuf a,m 20;28 
wGif “aomruvnf;/ tu|Ekfyf. t&Sif/ tu|Ekfyf. bk&m;ocifygwum;”[k 
jyefav#mufav./ 
( 3 ) 0dnmOfawmfbk&m;? &Sifaygvku aum&dE ƒK toif;awmf&Sd ,Hk=unf olrsm;tm; 
bk&m;&Sif usdef;0yf&m AdrRmefjzpfa=umif;ESifh xdkAdrRmefY 0dnmOfawmfbk&m; usdef;0yfa=umif; ( 
1 aum 3;16-17) wGifqdkonfudk axmuf&_jcif;tm;jzifh 0dnmOfawmfonf 
bk&m;jzpfa=umif;!$ef;qdkxm;avonf? 
( 4 ) wpfqlwnf;aombk&m;? oHk;yg;wpfqlbk&m;tjzpf orRmusrf;pmu zGifhjyaomfvnf;/ 
bk&m;oHk;ql [lI vHk;0 roGefoifyg/ “tdk Áoa&vtrsdK;/ em;axmifavmh/ igwdk@. 
bk&m;ocif xm0&bk&m;onf wpfqlwnf;aom xm0& bk&m;jzpfawmfrl.” ( w&m; 
6;4 ) [lI omjzpfavonf? 1 aum 8;4 / *vm 3;20/ 1 wd 2;5 ( 5 ) 
oHk;yg;wpfqlbk&m;. tjzpfawmf? crnf;awmf/ om;awmf/ oef@&Sif;aom0dnmOfawmf 
[laom trnfemrwdk@onf wpfqlwnf;aom bk&m;tm; trnfoHk;rsdK;jzifh ac:a0: 
orkwf xm;,Hkr# om r[kwfyg/ oHk;yg;onf wpfyg;ESifh  wpfyg; oD;jcm;pGmaom yk*~dKvf 
oHk;yg;yifjzpfygonf? ‚t&mtwGuf c&pfawmf bk&m;&Sif. ESpfjcif;r*FvmcH,lI+yD;aemuf 
a&rS ay:xpOfwGif aumif;uif xufrS rdef@awmf rlaom crnf;awmfbk&m;/ csdK;iSufuJhodk@ 
qif;oufawmfrlaom 0dnmOfawmfbk&m; pojzifh oHk;yg;wpfqlbk&m;. tjzpfawmfudk 
u¾wckpD/ yk*~dKvfwOD;pD tjzpfjrifawG@Edkif=uygonf ( r\J 3;16-17)? 
( 6 ) oHk;yg;wpfqlbk&m;. vkyfaqmifcsufrsm;? tjzpfawmf/ *k%fawmfwdk@wGif crnf;awmf/ 
om;awmf/ oef@&Sif;aom 0dnmOfawmfwdk@onf wlnD=uaomfvnf;/ vkyfaqmif&m 
u¾wdk@wGifum; oD;jcm;pDawG@jrifEdkifygonf “ ocifa,&_c&pf. aus;Zl;awmf‚” 
“bk&m;ocif. arwWmawmf‚” “oef@&Sif;aom 0dnmOfawmf. rdwfo[m,awmf‚” 
[lI u¾rsm;udk cGJjcm;uGJjym;pGm awG@jrif&ygonf/ u,fwifjcif;wGif=unfhygu/ crnf; 
awmf. t}uHtpnfawmf/ om;awmfbk&m;. vkyfaqmifay;r_ESifh 0dnmOfawmfbk&m;rS 
'kwd, arG;zGm;jcif;udk jzpfapjcif;jzifh‚ rdom;pktjzpf,SOfjy&mwGif zcif/ om; ( c&pfawmf) 
ESifh tapcH ( 0dnmOfawmf) [lI ±_jrifEdkifygonf? 

bk&m;&Sif.*k%ft*Fgawmfrsm;? 
u? tem*wHo^m%fawmf? ol. zefqif;jcif; t&mrsm;udk‚ (okwWH 3;19-20 ) 
u|Ekfyfwdk@./ xjcif; xdkifjcif;udk 'dAŠpuQK[laom ol. ^m%fawmfjzifh‚/ ajymjcif;/ 
qdkjcif;udk 'dAŠaomw[laom t=um; tm&Hktm;jzifh‚/ odu|rf;awmfrlavonf ( qmvH 
139;1-4)?bk&m;&Sif. ^m%fawmfonfum; twdkif;tqrJhyifjzpfawmfrlonf (qmvH 
147;5/ wrefawmf 15;18)?  
c? teEWwefcdk;&Sifjzpfjcif;? bk&m;&Sifonf t&mcyfodrf;wdk@wGif wefcdk;awmftm;jzifh 
pGrf;aqmifEdkifawmfrl./ tmjA[Htm; bk&m;&Sifu “xm0&bk&m;rwwfEdkifaom tr_ 
wpHkwck&Sdoavm ” ( urBm 18;14) [lIar;awmfrlcJhonfhenf;wl “ udk,fawmfonf 
tvHk;pHk wdk@udk wwfEdkifawmfrla=umif;udk‚æ tu|Ekfyfodyg. ”[k (a,mb 42;2 ) wGif 
a,mbu tajzay;cJhonfh pum;udk awG@jrifEkdifayonf/ 

*?  teEWrsufarSmufawmf&Sdjcif;? bk&m;&Sif. rsufarSmufawmfonf wcsdefwnf;wGif 
ae&m wdkif;Y &Sdawmfrl./ a,meonf bk&m;rsufarSmufawmfrS vGwf+yD[k txifjzifh ajy;cJh 
aomfvnf;/ bk&m;&Sif. rsufarSmufawmfu xyfcsyfruGm &Sdaeygonf? &Sifbk&ifjzpfaom 
'g0d'frif;}uD;u “rsufarSmufawmfrS vGwfjcif;iSg tb,ft&yfodk@r# u|Ekfyfrajy;Edkif” ( 
qmvH 139; 7-12 ) [k 0efcHcJhygonf? “igonf aumif;uifajr}uD;udkESH@jym;onf 
r[kwfavm ” [k xm0&bk&m; udk,fawmfwdkif a,&rd 23;24 wGif rdef@awmfrlcJhygonf? 
C? xm0&wnf&Sdaomt&Sif? bk&m;&Sifjrwfonf “ a&S;urBmtqufqufrSpI ay:xGef; 
awmfrlaom ocifjzpf. ”[lI rduQm5;2 wGif az:jyyg&Sdygonf? wzef vkum 1;33 
wGifvnf; “xkdt&Sif. EdkifiHonfvnf; qHk;jcif; r&Sd&[kqdk.”  
i? oef@&Sif;awmfrlaombk&m;? “ bk&m;ocifonfætjypfrS uif;vGwfI ajzmifhrwfaom 
bk&m; jzpfawmfrl. ”(w&m; 32;4)?  “xm0&bk&m;onf oef@&Sif; awmfrlonfhenf;wl 
oef@&Sif;jcif; &Sd=uavmh” ( 1 ay 1;15-16)?  
p? w&m;r#waombk&m;? “olwdk@udk rw&m;aomolwdk@uJhodk@ cHapaomtr_onf/ 
udk,fawmfESifh a0;ygapownf;” [lI tmjA[Hu avmwta&;wGif bk&m;&Siftm; 
awmif;qdk cJhavonf ( urBmOD; 18;25) ?  
q? u&k%mt&Sifjzpfawmfrlaombk&m;? &Sifa,m[efu &dk;&Sif;pGmjzihf ESpf}udrfwdkifwdkif 
“bk&m;&Sifonf cspfjcif;arwWmjzpfawmfrl.” [lIaz:jyxm;avonf ( 1 a,m 4;8/ 16)?  
Z? orRmw&m;jzpfawmfrlaomt&Sif? opPmapmifhjcif;ESifh ºu,f0awmfrlxaombk&m;” 
(xGuf 34;6) [lI arma&Su ajymcJhonfhenf;wl/ a,m[efuvnf; “aus;Zl;awmfESifh‚/ 
opPmawmfESifh‚ jynfhpHkv#uf” ( a,m 1;14 ) [lIawG@&onf?  
ps? bkef;wefcdk;tmEkabmfESifhjynfhpHkaombk&m;? orRmusrf;pm wckvHk;wGif bk&m;&Sifonf 
bkef;tmEkabmf&Sif tjzpfaz:jyxm;onf? csrf;om/ qif;&J/ ESdyfhcsjcif;ponfwdk@onf 
bkef;awmfr[m wefcdk;tm;jzifh jyKjyifawmfrla=umif;udk 1 &m 2;4-9 wGif awG@&avonf? 
'g0d'fonf ‚t&mtm;vHk;wdk@onf bk&m;&Sif. ydkifotkyfpdk;r_wGif tajccHxm;a=umif; 1 
csKyf 29 wGif “tdk xm0&bk&m;/ udk,fawmfonf bkef;wefcdk;tmEkabmf/ atmifjrifjcif; 
tcGifh/ tm%mawmfESifhjynfhpHkawmfrl.? aumif;uifajr}uD;Y &Sd&Sdorsudk ydkifoawmfrl.” 
[lI yg&Sdavonf? ESdrfhcsjcif;udkcH&+yD; aemufwGif aeAkc'faeZmu “EdkifiHawmfonf urBm 
tqufqufwnf./ ajr}uD;om; taygif;wdk@onf a&S@awmfY tb,fr# r[kwfouJhodk@ 
jzpf=u./ aumif;uifAdkvfajcwdk@Y‚/ ajr}uD;om; taygif;wdk@Y‚ tvdkawmf &Sdawmf 
rlonfh twdkif; pD&ifjyKjyifawmfrl./ vufawmfudk tb,folr# rqD;wm;Edkif/ tb,fodk@ 
jyKoenf;[k udk,fawmfudk qdkEdkifaomolr&Sd” [lI 0efcHxm;ygonf ('Ha,v 4;34-35)? 

bk&m;&Sifaqmif&Gufaomtr_rsm;? 
u? zefqif;jcif;? orRmusrf;pmu &dk;&Sif;pGmyif bk&m;ocifu Tt&mrsm;udk 
zefqif;onf[k qdkxm;aoma=umifh orRmusrf;pm. oGefoifcsufudk tºuif;rJhvufcHaom 
olwdk@u ,Hk=unfjcif;jzifh bk&m;&Sif. E_wfuywfawmfudk omv#ifouf0if 
,Hk=unf=uonf? 
c? xdef;odrf;apmifhrawmfrljcif;? TavmuY &Sdor#aomt&mwdk@onf ysufpD;jcif;/ 
aoqHk;jcif;/ aysufuG,fjcif; wdk@udkom OD;wnfaeygonf? odk@ygaomfvnf; ygwf0ef;usifwGif 
qufvufwnf&Sdaeaom t&mrsm;udkvnf; awG@jrif&jyefygonf? ae[rd 9;6 wGif 
“udk,fawmf omv#if xm0&bk&m; jzpfawmfrl./ tjrifhqHk;aom aumif;uifESifh 
aumif;uif Akdvfajc taygif;wdk@udk‚/ ajr}uD;ESifh ajr}uD;ay:rSm &Sd&SdorsS wdk@udk‚/ yifv,f 
ESifh yifv,fY ygorswdk@udk‚ zefqif;awmfrl./ tvHk;pHkwdk@udk apmifhrawmfrl.” [lI 
yg&Sdygonf?  
*? axmufrawmfrljcif;t}uHtpnfawmf? bk&m;&Sif. axmufrjcif; vufawmfonf ol. 
t}uH tpnfawmfESifh tnD vlom;wdk@tay: xm;&Sdaom arwWm t&if;cHyifjzpfonf// “ 
oifwdk@onf u|Ekfyfudk !Sif;qJrnf }uH=uaomfvnf;/ bk&m;ocifonf ,ae@jzpfonfh 
twkdif;/ vlom;rsm;toufcsrf;omapjcif;iSg aus;Zl;jyKrnf}uHawmfrl.” ( urBmOD; 50;20) 
[k a,moyfonf tudkwdk@tm; pum;jyefqdkcJhavonf? tu,fpifppf “bk&m;ocifudk 
cspfaomolwnf;[laom }uHpnfawmfrljcif; twdkif; ac:awmfrlaom olwdk@. tusdK;udk 
cyfodrf; aom t&mwdk@onf wnDw!Gwfwnf; jyKpk=uonfudk igwdk@od=u.” ( a&mr 
8;28)? odk@&mwGif r=umr=um ,Hk=unfolwdk@u “ uHaumif;jcif;” “wdkufqdkifjcif;” 
ponf wdk@onf trSeftm;jzifh bk&m;&Sif. axmufrjcif;t}uHawmfyif jzpfavonf? 
Tjzpfawmf *k%fawmf wdk@tm; vlwdkif; od&Sdap&ef orRm usrf;pm wGif zGifhjy 
awmfrlonfomru txH awmfwGif xm0& twl&Sd&ef wyg;wnf;aom om; awmfudk 
apv$wfay;cJhaom bk&m;&Sif bkef;}uD;I r*Fvm&Sdygapaomf0f?   Samuel Soe Lwin 
------------------------------------ 

ေယာ ၃း၁၆  Chit Lin Lay 
ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကိုယုံၾကည္ေသာ သူအေပါင္းတုိ ့သည္ ပ်က္စီးျခင္း သုိ ့မေရာက္၊ ထာဝရ 
အသက္ကုိရေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ မိိမိ၌ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကုိ 
စြန္႕ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႕ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ အလြန္ခ်မ္းေအးျပီး ႏွင္း 
မုန္တိုင္းမ်ား အဆက္မျပတ္တိုက္ခတ္လွ်က္ လမ္းေဘးဓာတ္မီးတိုင္ မွိန္မွိန္တို႕၏ ေအာက္၌ 
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ရွိေသာ ခ်ီကာကိုျမိဳ႕၏ ေဆာင္းည တည။ အေအးဓာတ္တို႕ တစတစ ျပင္းထန္လာျပီး 
ျဖစ္သျဖင့္ လမ္းမ၌ လူအသြားအလာ အလြန္ က်ဲပါး လာျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း လမ္းမေထာင့္ 
ဓာတ္မီးတိုင္ေအာက္၌ ဆင္းရဲသား ကေလးငယ္ တဦးကုတ္ကုတ္ေလးထိုင္ကာ သတင္းစာ 
မ်ား ဆက္ေရာင္းေနေသး။ ဆိုးရြားလွေသာ ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ ယခင္ေန မ့်ား ကဲ့သို႕ 
သတင္းစာ မ်ားကို ၾကိဳးစား၍ကုန္ေအာင္ မေရာင္းႏုိင္ေခ်။ ေမးခိုက္ခိုက္တုန္ေအာင္ ခ်မ္းဧ 
လွေသာ ဒီေဆာင္းတည အတြက္ ေႏြးေထြးေသာ ေနရာတခု၌ တစ္ညတာ အနားယူႏုိင္ဘို႕ 
ေတြးေတာရင္း ခပ္လွမ္းလွမ္း၌ ရပ္ေနေသာ ရဲသားၾကီးတဦးဆီသို႕သြားကာ ̏ ရဲသားၾကီး 
ခင္ဗ်ား၊ ဆင္းရဲ ႏုံျခာလွတဲ့ ကၽြန္ေတာ့အတြက္ တညတာ အိပ္စက္နားခိုႏုိင္ဘို႕ အေႏြး 
ဓာတ္ကေလး ရႏုိင္မဲ့ ေနရာေလးတခုေလာက္ရွိရင္ သိခြင့္ျပဳပါလား။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ဟို 
လမ္းေထာင့္ ႏွင္းေတာထဲက ေသတၱာဗံုးေပၚမွာ အိပ္ရေတာ့မယ္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကူညီပါ 
ခင္ဗ်ား̋ ရဲသားၾကီးသည္ ထိုကေလးငယ္အား ေသခ်ာစြာၾကည့္လိုက္ျပီး `ကဲ-မင္းကို 
ေယာ၃း၁၆ သင္ေပးမယ္။ ျပီးရင္ ဟိုးအေဝးက ျမင္ေနရတဲ့ အိမ္အျဖဴၾကီးဆီကို ဒီလမ္းေလး 
အတိုင္း ဆင္းသြားရင္ ေရာက္လိမ္ ့မယ္။ 
ေရာက္ရင္ တံခါးကိုေခါက္ အထကဲလူ ထြက္လာရင္ ေယာ၃း၁၆ကို ဆိုျပလိုက္၊ ဒီလိုဆိုရင္ 
သူတို႕က မင္းကို အထဝဲင္ခြင့္ ျပဳလိမ့္မယ္။̋ ရဲသားၾကီး ေျပာတဲ့အတိုင္း ထို လူငယ္ေလး 
လည္း ေအးစက္ေနေသာ လက္အစံုနဲ႕ တံခါးသြားေခါက္တယ္။ အထဲက အမ်ဳိးသမီး 
တေယာက္ ထြက္လာလို႕ ေယာ၃း၁၆ကို ဆိုျပလိုက္တာန႕ဲ အထကဲို ဝင္ခြင့္ ျပဳၿပီး မီးဖိုႀကီး 
တခု ေရွမွာရွိတဲ့ ေက်ာက္ထိုင္ခံုတခုေပၚမွာ ထိုင္ေစျပီး  မီးလွဳံေစကာ သူမ ျပန္လွည့္ 
ထြက္သြားတယ္။ လူငယ္ေလးလည္း မီးဖိုေရွ ့မွာ ေႏြးေထြးစြာ ထိုင္ရင္း ထူးျခားလွတဲ့ 
ေယာ၃း၁၆ရဲ့ အေၾကာင္းကို စဥ္းစားမိတယ္။ တယ္လည္း ထူးဆန္းပါလား၊ ေယာ၃း၁၆ နဲ႕ 
ဒီအိမ္က လူေတြနဲ႕ ဘယ္လိုမ်ား ပတ္သက္မႈရွိလဲ၊ ဘာဘျဲဖစ္ျဖစ္ ႏွင္းေတာထဲမွာ ေမး 
ခိုက္ခိုက္ တုန္ေအာင္ ခ်မ္းေနေအာင္ ေနရမဲ့အစား ငါ့ကို လံုျခဳံေႏြးးေထြးတဲ့ ေနရာ တစ္ခု 
ရဘို႕ ဖန္တီးေပးႏူိင္တဲ့အစြမ္းရွိပါလားလို႕ ေတြးေနမိတယ္။     ခဏၾကာေတာ့ ထို အမ်ဳိး 
သမီးၾကီး ျပန္ေရာက္လာျပီး ေႏြးေထြးတဲ့အျပဳံးနဲ႕``လူေလးဗိုက္ဆာေနလား` 
`ဟုတ္ကဲ့ ကၽြန္ေတာ္ အစာမစားရတာ ႏွစ္ရက္ရွိျပီမို႕ စားခြင့္ရွိရင္ အနည္းငယ္ စားခ်င္ပါ 
တယ္``ထိုအခါ အမ်ဳိးသမီးၾကီးသည္ အသီးအႏွံ၊ အစားအေသာက္အျပည့္ ျပင္ဆင္ 
ထားေသာ မီးဖိုေခ်ာင္ရွိ စားပြဲၾကီးတခုဆီသို႕ ဦးေဆာင္ေခၚသြားကာ စိတ္ၾကိဳက္ စားေစ 
ပါတယ္၊ လူငယ္ေလးလည္း ေယာ၃း၁၆ကို ေသခ်ာစြာ နားမလည္ေပမဲ့။ မွန္ကန္ ေသခ်ာ 
ေနတာကေတာ့ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနတဲ့ ငါ့ကို တသက္လံုး တခါမွ မစားဘူးတဲ့ 
ေကာင္းမြန္ အရသာရွိတဲ့ အစားအေသာက္ေတြနဲ ့ဝမ္းျပည့္ဝေစတယ္၊ ေက်းဇူးတင္တယ္ 
ေယာ ၃း၁၆ ၇ယ္၊၊၊ 

အစာစားျပီးေနာက္ ေရပူေရေအးအခ်ဳိးက် ေရာစပ္ထားျပီး ေမႊးၾကိဳင္ေသာ 
ဆပ္ျပာရနံ႕ သင္းထံုေနေသာ အိမ္ေပၚထပ္ရွိ ေႂကြေရကန္၌ စိတ္တိုင္းက် ေရခ်ဳိးေစတယ္၊ 
လူငယ္ေလးလည္း ေရထဲ၌ စိတ္တိုင္းက် ဇိမ္ရွိရွိ ေရစိမ္ရင္း ေတြးေနမိတယ္။ အ့ံဩ 
ရပါလား၊ အိမ္မက္ မက္ေနသလိုဘဲ၊ ေယာ၃း၁၆ကို ေရေရလည္လည္ မသိေပမဲ့ အေျဖတခု 
ကေတာ့ နံေဟာင္ညစ္ပတ္ေနတဲ့ ငါ့ကို တကယ္ဘဲ သန္႕ရွင္းေပးႏုိင္တယ္။ ေက်းွဇူး တင္ 
လိုက္တာ ေယာ၃း၁၆ရယ္။ ထိုအမ်ဳိးသမီး ျပန္ေရာက္လာျပီး သန္ ့ရွင္းသစ္လြင္ေသာ 
အဝတ္ အစားမ်ားေပးကာ၊ ႏူးညံ့လွတဲ့ေမြ ့ယာ၊ ေစာင္၊ သန္႕သန္႕ျပန္႕ျပန္႕ ျပင္ဆင္ 
ထားေသာ အိပ္ခန္းတခုထသဲို ့ေခၚေဆာင္သြားကာ ၾကမ္းရွရွ ပါးျပင္ကို ညင္သာစြာ 
နမ္းရင္းက``ေကာင္းေသာညပါ လူကေလးေရ``ဟုေျပာကာ မီးပိတ္ရင္း အခန္းထဲမွ 
ထြက္ခြာ သြားသည္။ လူကေလးဟာဇိမ္ရွိလွတဲ့ ေမြ ့ယာထက္မွာ လွဲေလ်ာင္းရင္း 
အျပင္ဘက္ကို လွမ္းၾကည့္လိုက္တယ္။ ``အုိး…အျပင္မွာ ႏွင္းမုန္တိုင္းေတြ တအား 
ျပင္းထန္ ေနပါလား``အကယ္၍ ငါသာ ေယာ၃း၁၆ ကိုမရခဲ့ရင္ ဒီည ငါ့ဘဝက မေတြးရဲ 
စရာဘဲ၊ ဘာဘျဲဖစ္ျဖစ္ ေယာ၃း၁၆ ကအစာငတ္ျပီး ေနစရာ မရွိတဲ့ ငါ့ကို ေၾကာက္စရာ 
ေကာင္းတဲ့ ႏွင္းမုန္တိုင္းက ကာကြယ္ျပီး သာယာေႏြးေထြးတဲ့ အိပ္ရာထဲထိ ပို ့ေဆာင္တဲ့ 
တန္ခိုး ရွိတယ္။ မိုးလင္းတဲ့အခါ ထိုအမ်ဳိးသမီးၾကီးက မေန႕ညက စားခဲ့ဖူးတဲ့ စားပြဲၾကီးဆီ 
ေခၚေဆာင္သြားျပီး အစားအစာေတြ စားေစျပန္တယ္။ ျပီးမွ မီးဖိုေရွ႕ ထိုင္ခံုဆီ သြားၾကျပီး၊ 
ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ေသာ ေလသံျဖင့္``ေယာ၃း၁၆ ကို မင္းနားလည္ သလား`` ကၽြန္ေတာ္ 
နားမလည္ပါဘူး၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ညက ရဲသားၾကီးတဦးက ဒီ ေယာ၃း၁၆ ကိုသင္ေပးျပီး အသံု 
းျပဳဘို႕ေျပာလို႕ ဘဝမွာ ပထမဆံုးၾကားခဲ့ရျခင္းပါ။``ထို႕ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးၾကီးက က်မ္း 
စာအုပ္ ဖြင့္ကာ ေယာ၃း၁၆ ရဲ ့နက္နဲတဲ့အေၾကာင္းနဲ႕ ေယရႈဘုရား အေၾကာင္းကို ေသခ်ာ 
စြာ ရွင္းျပလိုက္တယ္။ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ လူငယ္ေလးသည္ မီးဖိုရဲ ့ေရွ႕မွာဘဲ ေယရႈဘုရားကုိ 
ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ သခင္အျဖစ္ နွလံုးသားႏွင့္ ဘဝတခုလံုးမွာ ယံုၾကည္လက္ခံ လိုက္တယ္။  
တကယ္ေတာ့ ေယာ၃း၁၆ က ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ငါ့ဝိညာဥ္ကို လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ ေပးလိုက္ 
တာဘဲ။ ငါ့စိတ္ေတြ ရႈပ္ေထြးေနဆဲပါလား။ အဘဘုရားသခင္ဟာ သူ႕ရဲ႕ အခ်စ္ဆံုး 
သားေတာ္ ေယရႈကို ဤေလာကသို႕ ေစလႊတ္ျပီး အျပစ္ရွိတဲ့ ငါတို႕အတြက္ ဘာေၾကာင့္ 
အေသခံ ေစတာလဲ။ ေယရႈဘုရားဟာလည္း ဘာျဖစ္လို ့မ်ား ဒကီိစၥကို လက္ခံခဲ့တာလ။ဲ 

ေလွာင္ေျပာင္ဟားတိုက္ ရယ္ေမာ ျပက္ရယ္ျပဳခံျပီး မရႈမလွခံစားကာ ျပင္းထန္တဲ့ ေဝဒနာ 
ေတြကို ၾကိတ္ မွိတ္ခါခံစားရင္း အေသခံခဲ့တဲ့ ေယရႈဘုရားကို ၾကည့္ျပီး ေကာင္းကင္ဘံုက 
အဖဘုရားနဲ႕ ေကာင္းကင္တမန္ေတြ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ ပူေဆြးေသာက ေရာက္ၾက 
မလဲ။ ေယရႈရဲ့ ေဝဒနာေတြကိုၾကည့္ရက္ ႏုိင္ပါ့မလား။ အသက္ေတာ္စြန္႕သည့္တိုင္ေအာင္ 
ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္နာရီအထိ ဘာေၾကာင့္ ငါတို႕ကို ခ်စ္တာလဲ။ ဘာေၾကာင့္မ်ား လူသားေတြ 
အေပၚ စိတ္မနာႏုိင္တာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ေမတၱာ ၾကီးမား ရတာလဲ။ 

ေသခ်ာတာကေတာ့ ဒီလိုေပးဆပ္မႈေတြဟာ တို႕လူသားေတြကို ဘယ္ေလာက္ 
ခ်စ္တယ္ ဆိုတာရယ္။ ဖန္ဆင္းထားတဲ့ လူသားေတြရဲ႕ အသက္ကို ဘယ္ေလာက္ တန္ဘိုး 
ထားတယ္ ဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္ရတယ္။ တို႕တေတြအားလံုး ေရႊျပည္ေတာ္မွာ 
ထာဝရ ေပ်ာ္ရႊင္ စံျမန္းႏုိင္ဘို႕အတြက္ ဆိုတာေသခ်ာသြားျပီ။ 
(ဝန္ခံခ်က္။ Internet မွေရးသူနာမည္မပါေသာ ေဆာင္းပါးအား ဆီေလွ်ာ္စြာ ဘာသာျပန္ 
ဆိုပါသည္။) ခ်စ္လင္းေလး 
--------------------------------- 

ဘုရားသခင္၏ဆုံးမပ့ဲျပင္ျခင္း            (အန္ဒရူး) 
အလြဲမယူၾကႏွင့္။ ဘုရားသခင္သည္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကို ခံေတာ္မမူ။ လူသည္ မ်ိဳးေစ့ 
ႀကသဲည္ အတိုင္း အသီးအႏွံကို ရိတ္ရ လိမ့္မည္။ ဂလာ ၆ း ၇။ ခရစ္ယာန္မ်ားအေနျဖင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ နာခံျခင္းရွိရမည္ဟူေသာ မူ၀ါဒအားျဖင့္ အသက္ရွင္ၾကရ မည္ျဖစ္သည္။ 
ဘုရားသခင္သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ မိမိ၏ သား သမီးမ်ားကို အျပစ္၌ မက်င္လည္ 
ေစလုိေပ။ က်မ္းစာက“ “ ခ်စ္သားတုိ႔၊ သင္တုိ႔သည္ ဒုစ႐ုိက္ကုိ မျပဳေစျခင္းငွာ၊ ဤအရာ 
တုိ႔ကုိ သင္တုိ႔အားငါေရး၍ ေပးလုိက္၏။” ” ဟု ဆုိသည္။ ၁ေယာ ၂း၁။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ 
ခရစ္ယာန္တုိ႔သည္ အမွန္တကယ္ပင္အျပစ္ကုိ ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ခရစ္ယာန္မ်ားစြာတုိ႔သည္ 
အျပစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေပါ့ပ်က္ပ်က္ သာ သေဘာထား ၾကသည္။ ဤသင္ခန္းစာ၌ ဤ 
ေမးခြန္းကုိ ကုိင္တြယ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ““ယုံၾကည္သူ တဦးဦး ဆႏၵရွိရွိ(စိတ္ပါလ်က္) 
အျပစ္ကုိ က်ဴးလြန္ပါက ဘာျဖစ္မည္နည္း? 
ယံုၾကည္သူတဦး၏အသက္တာရိွ အျပစ္၏အက်ဳိးဆက္မ်ား 
 ယုံၾကည္သူတဦးသည္ ခရစ္ေတာ္အား သူ၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ ခဲ့ခ်ိန္ 
တြင္ သူ၏အျပစ္မ်ားသည္ လႊတ္ျခင္းခံရသည္ ဆုိသည့္ အခ်က္မွာ မွန္ကန္သည္။ သို႔ေသာ္ 
ဤ အခ်က္က သူ႔စိတ္ႀကိဳက္အသက္ ရွင္၍ သူလုပ္လိုသမွ် မည္သည့္အရာကိုမဆို လုပ္ႏိုင္ 
ေသာ အခြင့္ကိုမူ သူအား မေပးပါ။ သူသည္ သူလုပ္ ေဆာင္မႈမ်ား၏ လက္ေတြ႕က်ေသာ 
အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရေပမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္သို႔ေသာအျပစ္ကိုမဆို က်ဴးလြန္္ 
ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္ထံသို႔သြား၍ ထိုအျပစ္ကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး ခြင့္လႊတ္ေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္ 
သဟာယဖြဲ႕မႈကိုလည္း အလ်င္အျမန္ျပန္လည္ ရယူႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
အျပစ္ မ်ားကို ႐ိုးသားေျဖာင့္မွန္စြာ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္က၊ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ အားလံုး 
တို႔ကို လႊတ္ေပးရန္ ဆႏၵရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအရာက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ ဆံုးမ 
ျခင္းကို မခံရပါဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။  
ဒါ၀ိတ္အား ဆုံးမပ့ဲျပင္ျခင္း။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ လူမ်ားစြာတို႔၏ အသက္တာ အ 
ေၾကာင္းအရာတို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမွာ ထိုသူတုိ႔ဘ၀အသက္တာ၏ အေတြ႕ အႀကံဳ 
မ်ားမွ သင္ယူစရာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သင္ယူႏိုင္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။ ဒါ၀ိတ္၏ ႀကီးစြာေသာ 
အျပစ္အေၾကာင္းအရာမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သင္ယူရမည့္ အလြန္ အေရးႀကီးေသာ သင္ခန္းစာ 
ႏွစ္ခုရွိသည္။ (၁)ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားသည္ လႊတ္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္မႈ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုမူ မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ရမည္။ (၂)အခ်ိဳ႕ေသာ အျပစ္ 
မ်ားသည္ တစ္သက္တာလံုးစာ အတြက္ အက်ိဳးဆက္မ်ားရွိသည္။ ဒါ၀ိတ္ သည္ ဘုရား 
သခင္၏ ႀကီးျမတ္ေသာလူျဖစ္႐ံုမက၊ အစၥေရးႏိုင္ငံကို အုပ္စိုးခဲ့ေသာ ဘုရင္မ်ား အနက္ 
အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာ ဘုရင္တစ္ပါး လည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဒါ၀ိတ္သည္ ၀မ္းနည္း 
ေၾကကြဲဖြယ္ အျပစ္လုပ္ခဲ့ၿပီး သူ႔အျပစ္၏အက်ိဳးဆက္မ်ားကို အလူး အလဲ ခံစားခဲ့ရသည္။  
 ဘုရားသခင္က သူ၏အျပစ္တို႔ကို ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဒါ၀ိတ္သည္ သူ႔ 
ဒုစ႐ိုက္ အျပစ္မ်ား၏ လက္ေတြ႕က်ေသာ အက်ိဳးအဆက္တို႔ကို ဤေလာက၌ ရွိစဥ္ ကာလ 
တြင္း ရိတ္သိမ္းခဲ့ရသည္။ သူသည္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲစရာကိစၥမ်ားစြာတို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ခဲ့ရ 
သည္။ ဗာသေရွဘ မွ ေမြးဖြားေသာ သားသည္ ေသဆံုး ခဲ့သည္။ သူ႔သားမ်ားထဲမွ တစ္ဦး 
မွာ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ အျခားသားတဦးက ဒါ၀ိတ္အား ပုန္ကန္မႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး စစ္ပြဲ၌ 
က်ဆံုးခ့သဲည္။  
(၁) ဆႏၵ(စိတ္ႏွလုံး)ပါလ်က္ အျပစ္ကိုမက်ဴးလြန္ပါႏွင့္ 
 ဘုရားသခင္အား ဆႏၵရွိရွိ(စိတ္ႏွလံုး)ပါလ်က္ တမင္သက္သက္မနာခံျခင္းသည္ 
သူ႕အားပုန္ကန္ျခင္းတမ်ဳိးျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္၏ ဆုံးမတတ္ေသာ လက္ေတာ္ကို 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚသုိ႔က်ေရာက္ေစႏုိင္သည္။ ဘုရားသခင္က သူ၏သားသမီးမ်ား အမွား 
တစ္ခုခုလုပ္သည့္အခါတုိင္းတြင္ ဆုံးမျခင္းမဟုတ္ပါ။ သူသည္ ထုိကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ပါ။ သူသည္ 
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ocifhpum;  5 -133

သူ႔ သားသမီးမ်ားကုိခ်စ္ၿပီး သူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး ညင္သာသည္။ 
ဒါ၀ိဒ္က ““ငါတုိ႔အျပစ္မ်ားျခင္းႏွင့္အေလ်ာက္၊ ငါတုိ႔၌ျပဳေတာ္မမူတတ္၊ ငါတုိ႔၌ဒုစ႐ုိက္ရွိ 
သည္ အတုိင္း အျပစ္ကုိေပးေတာ္မမူတတ္။ ေျမႀကီးေပၚတြင္ ေကာင္းကင္ အျမင့္ ရွိသည္ 
အတုိင္း၊ ထာ၀ရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာသူတုိ႔၌ ဂ႐ုဏာေတာ္သည္ အားႀကီး ေပး၏။”
” ဟု ဆုိသည္။ ဆာ ၁၀၃း၁၀-၁၁။ ဒါ၀ိဒ္က ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ သားသမီးမ်ား 
အေပၚတြင္ အလြန္အမင္း ေက်းဇူးေတာ္ ႂကြယ္၀ၿပီး စိတ္ရွည္သည္းခံသည္ကုိ အသိ အမွတ္ 
ျပဳခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္မိိဘမ်ား၏သားျဖစ္သူ လူငယ္တစ္ဥးီသည္ ကုိယ္က်င့္တရားမရွိေသာ 
မိန္းမ တစ္ဦးထံ သြားၿပီး သူမႏွင့္ ကာမေရာယွက္ခဲ့သည္။ တႀကိမ္တခါတည္းေသာ လိင္ 
ဆက္ဆံ မႈမွတဆင့္ သူသည္ကာလသားေရာဂါတစ္ခုကုိ ရလုိက္သည္။ သူသည္ ေဆး၀ါး 
ကုသမႈ ခံခဲ့ေသာ္လည္း ဤေရာဂါကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ ပါ။ ၃ ႏွစ္အေတာအတြင္း သူ 
ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ 
(၂) ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ကာယ၏အလိုေနာက္သို႔လိုက္၍ အသက္မရွင္သင့္ပါ။ 
 ကုိယ္ကာယ၏အလုိေနာက္သုိ႔လုိက္၍ အသက္ရွင္ျခင္းဆုိသည္မွာကုိယ္ကာယ 
၏ အလုိဆႏၵႏွင့္ ရမၼက္တုိ႔၏ကၽြန္အျဖစ္ အသက္ရွင္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ က်မ္းစာက ဤသုိ႔ 
အသက္မရွင္ရန္ သတိေပးထားသည္။ ကုိယ္ကာယ၏ အလုိေနာက္သုိ႔ လုိက္၍ အသက္ 
ရွင္ေသာေၾကာင့္ ေတြ႕ႀကံဳ ရေသာ အက်ဳိးဆက္တုိ႔အား ရွန္ဆုံ၏အသက္တာကုိ ၾကည့္ 
ျခင္းအား ျဖင့္ သိႏုိင္သည္။ သူ႔ လူမ်ားကုိ ေရြးႏႈတ္ေသာသူအျဖစ္ ဘုရားသခင္က ရွန္ဆုံးကုိ 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဘုရား သခင္က သူ႔ကုိ ထူးျခားေသာ တန္ခုိးႏွင့္စြမ္းရည္ တုိ႔ကုိ ေပးအပ္ 
ထားသည္။ သူသည္ ႀကီးစြာေသာ လုပ္ရပ္တုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သု႔ိေသာ္ ရွန္ဆုံသည္ 
သူ၏ကုိယ္ကာယ ၏ တပ္မက္မႈတုိ႔ကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ 
 ဒါ၀ိဒ္ႏွင့္ရွန္ဆုံတုိ႔၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသာမက အျခားလူတုိ႔၏ အျဖစ္အပ်က္ 
တုိ႔ကုိ ဓမၼေဟာင္း က်မ္း၌ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမွာ သူတုိ႔၏ အသက္တာကုိၾကည့္၍ 
သင္ယူ စရာမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သင္ယူ ႏုိင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက “ထုိအေၾကာင္းအရာ 
ရွိသမွ် တုိ႔သည္ ပုံသက္ေသ ျဖစ္အ့ံ ေသာငွာ ထုိသူတုိ႔ ၌ေရာက္ၾက၏။” ၁ေကာ ၁၀း၁၁ 
ဟုဆိုသည္။ရွန္ဆုံ၏အျဖစ္အပ်က္မွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သင္ယူရမည့္ သင္ခန္းစာမွာ ““ကုိယ္ကာယ၏ 
အလုိေနာက္သုိ႔ လုိက္၍ အသက္မရွင္ႏွင့္” ”  ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““သင္တုိ႔သည္ 
ဇာတိပကတိအတုိင္း အသက္ရွင္လွ်င္ ေသရၾကမည္” ” ဟုဆုိသည္။ ေရာ ၈း၁၃ 
ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ စစ္ေၾကာစီရင္ေစလုိသည္ 
 ဘုရားသခင္အား မႏွစ္ၿမိဳ႕ေစေသာအရာတစ္ခုခုကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ေနပါက၊ 
သူသည္ ပထမဆံုး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၾသတၱပၸစိတ္မွတဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို စကားေျပာသည္။ 
သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ 
မွားယြင္းမႈမ်ားကို ျပသရန္ႀကိဳးပမ္းသည္။ ဘုရားသခင္က သစၥာရွိေသာ ခရစ္ယာန္တဦးကို 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သတိေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ေစလႊတ္ေကာင္း ေစလႊတ္လိမ့္မည္။ ဘုရား 
သခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ေစလို၊ စြန္႔လႊတ္ေစလိုသည္ ထိုမွသာ၊ 
သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို စစ္ေၾကာစီရင္စရာမလိုေတာ့ပါ။ က်မ္းစာက ““ငါတို႔သည္ ကိုယ္ကို 
ကိုယ္ စစ္ေၾကာစီရင္လွ်င္၊ စစ္ေၾကာစီရင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္” ”

ဟုဆိုသည္။ ၁ေကာ ၁၁း၃၁။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို မစစ္ေၾကာ မစီရင္ပါက၊ 
ဘုရားသခင္က စစ္ေၾကာ ရမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆံုးမပဲ့ျပင္ျခင္းမွာ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အလြန္ခ်စ္၍ နာခံျခင္း ရွိစြာ အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက 
““စစ္ေၾကာစီရင္ ေတာ္မူျခင္းကို ခံရၾကေသာအခါ၊ ေလာကီသားတို႔ႏွင့္ အတူ အျပစ္ 
စီရင္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ မည္အေၾကာင္း ဆုံးမေတာ္မူျခင္းကိုခံရၾက၏ ” ဟုဆိုသည္။ 
၁ေကာ ၁၁း ၃၂။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မည္သို႔ဆံုးမသနည္း? သူ႔သားသမီးမ်ားကို 
ဆုံးမရန္ အတြက္ ဘုရားသခင္အတြက္ ဘုရားသခင္တြင္ နည္းလမ္း မ်ား စြာရွိသည္။ 
သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို နာမက်န္းျဖစ္ေစမည္ (သို႔) မေတာ္တဆမႈတစ္ခုခုတြင္ ပါ၀င္ေစမည္။ 
သူသည္ ဘ႑ာေရးအရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆုံး႐ႈံးေစႏိုင္သည္ သာမက မိမိ၏ ခ်စ္ေသာသူ 
တဦးဦးကိုပင္ လက္လႊတ္ ဆံုး႐ႈံးေစႏိုင္သည္။ သူ႔သားသမီးမ်ားကို ကိုယ္တြယ္ ရန္ ဘုရား 
သခင္တြင္ နည္းလမ္း မ်ားစြာရွိသည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မည္သို႔ဆံုးမမည္ကုိ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း၊ သူကဆံုးမျခင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဆံုးမျခင္း ခံရန္ လိုအပ္ 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကိုမူ ေသခ်ာသိႏိုင္သည္။ က်မ္းစာက ““ထာ၀ရဘုရားသည္ 
ခ်စ္ေတာ္မူေသာသူကို ဆံုးမေတာ္မူ တတ္၏။ လက္ခံေတာ္မူသမွ်ေသာသားတို႔ကို ဒဏ္ခတ္ 
ေတာ္မူတက္၏” ”  ဟုဆိုသည္။ ေဟၿဗဲ ၁၂း၆။ (သတိျပဳရန္- ဖ်ားနာျခင္းအားလံုးသည္ 
ဘုရား သခင္၏ ဆံုးမျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွားေသာ ယူဆျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မျဖစ္ေစရပါ။ 
သဘာ၀ အေၾကာင္းအရာမ်ားက မ်ားစြာေသာ ဖ်ားနာျခင္း ကိုလည္း ျဖစ္ေစသည္။) 
 (၁) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ နာခံျခင္းကုိသင္ယူႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က ဆုံးမျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ သိသည္ထက္၊ ေကာင္းကင္ဘံုရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ခမည္းေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုသာ၍ သိနားလည္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဇာတိသေဘာအရ 
နာခံျခင္း မရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ကို သူသိသည္။ ဖခင္၏လက္ထတဲြင္ ႀကိမ္တုတ္ကို မေတြ႕ 

မခ်င္း ဖခင္၏စကားကို နားမေထာင္ေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္တူသည္။ 
အျပစ္ေပး ဆံုးမမွသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ႔ကိုနာခံရန္ သင္ယူၾက မည္ကို သူသိသည္။ 
ဒါ၀ိတ္က ““ကၽြႏ္ုပ္သည္ဆင္းရဲမခံမွီ လမ္းလြဲပါ၏။ ယခုမူကား၊ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အတိုင္း 
က်င့္ေစာင့္ပါ၏” ” ဟု ဆိုသည္။ ဆာ ၁၁၉ း ၆၇။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆံုးမၿပီး 
တာေတာင္မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဆက္ၿပီး နာခံျခင္း မရွိဘဲ ပုန္ကန္ ေကာင္းပုန္ကန္လိမ့္မည္။ 
ယင္းမွာ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းလွ သည္။ ဤအရာက ဆိုလိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔သည္ ဘုရားသခင္အား နာခံရန္ မသင္ယူ ေသးဘဲ သူ၏အုပ္စိုးျခင္းကိုလည္း မခံေသး 
ပါဟုဆိုလို ျခင္းျဖစ္သည္။ ““တနည္းကား၊ ကိုယ္ ကာယႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ အဘတို႔လက္ျဖင့္ 
ဆံုးမျခင္းကို ခံရေသာအခါ၊ သူတို႔ကို ႐ိုေသ ၾက၏။ ထိုမွ်မက၊ စိတ္၀ိညာဥ္တို႔၏ 
အဘအလိုသို႔လိုက္၍ အသက္ခ်မ္းသာရ ၾကမည္ မဟုတ္ေလာ” ”  ဟုဆိုသည္။ ေဟၿဗဲ 
၁၂ း ၉။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဆံုးမျခင္းကို အလ်င္အျမန္သေဘာတူႏိုင္ၿပီး 
ဤသို႔ေျပာႏိုင္ပါေစ။ ““သခင္၊ သခင္၏ စစ္ေၾကာစီရင္မႈသည္ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္ပါသည္။ 
ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ မိမိကိုယ္ကို ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္လိုလားပါ၏ 
(၂) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သူ၏သန္႔ရွင္းေတာ္မူျခင္းကုိ ဆက္ဆံ၀င္စားသူမ်ားျဖစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ဆုံးမျခင္းျဖစ္သည္။  
 ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆံုးမျခင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အမ်က္ထြက္ၿပီး 
အျပစ္ဒဏ္ ေပးလိုေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကို ကိုင္တြယ္ျခင္း 
အားလံုးတို႔မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေကာင္းက်ိဳး အတြက္သာျဖစ္သည္။ သူသည္ သူ၏ သားသမီး 
မ်ားအား ““ကေလးကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကား ေပးသကဲ့သို႔” ”  ေလ့က်င့္ ေပးေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆံုးမျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ သူ၏ 
သန္႔ရွင္းျခင္းကို ဆက္ဆံ ၀င္စားသူမ်ားျဖစ္လာၾကရန္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““အေၾကာင္း 
မူကား ထိုအဘတို႔သည္ မိမိအလိုသို႔လိုက္၍ တခဏသာဆံုးမေပးၾက၏။ ကိုယ္ေတာ္မူ ကား၊ 
မိမိ သန္႔ရွင္းျခင္း ပါရမီေတာ္ကို ငါတို႔သည္ ဆက္ဆံေစျခင္းငွာ၊ ငါတို႔အက်ိဳးကို ေထာက္၍ 
သာ ဆံုးမေပးေတာ္မူ၏” ” ဟု ဆိုသည္။ ေဟၿဗဲ ၁၂ း ၁၀။ ဘုရားသခင္သည္ ဆံုးမျခင္း 
အားျဖင့္ သူ၏သန္႔ရွင္းျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြင္းသို႔ ေပါင္းစပ္ေပးသည္။ သူကဆံုးမခ်ိန္တြင္ 
ကၽြႏ္ုပ္သည္ ““သခင္၊ ဤသို႔ဆံုးမျခင္းအားျဖင့္ ဘာကိုသင္ၾကားေပးေန သနည္း?””ဟု ေမး 
သင့္သည္။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို ပိုမိုသိရွိလာႏိုင္ရန္ႏွင့္ သူႏွင့္ပို၍ တူလာ ေအာင္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဆုံးပဲ့ျပင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။  
(၃) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သူ၏နာမေတာ္ကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ 
ဆုံးမျခင္း ျဖစ္သည္။  
 ဘုရားသခင္၏ ဆံုးမပဲ့ျပင္ေပးမႈေၾကာင့္၊ ဒါ၀ိတ္သည္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ 
ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕သူတဦး ျဖစ္လာသည္။ ဒါ၀ိတ္၏နာမည္ကို ေဟၿဗဲ ၁၁ တြင္ စာရင္း သြင္း 
ထားသည္။ ဤအခန္းႀကီးတြင္ ဘုရား သခင္၏ ““ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားစုေ၀းရာခန္းမ” ” ကို 
ေဖာ္ျပထားသည္။ မိမိတို႔၏ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ 
ဂုဏ္အသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစသူမ်ားကို ဤေနရာ၌ စာရင္းျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ရွန္ဆုံသည္ သူ၏အျပစ္ကို ေနာင္တရခဲ့ၿပီး ဘုရားသခင္၏ ရန္သူမ်ားကို သူအသက္ 
ရွင္စဥ္က သတ္သည္ထက္ သာ၍မ်ားေသာရန္သူတို႔ကို သူ၏ေသဆံုးခ်ိန္၌ သတ္ျဖတ္ခဲ့ 
သည္။ ရွန္ဆံုကိုလည္း“ဘုရားသခင္၏ ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားစုေ၀းရာခန္းမ” (Hall of Fame) 
ထဲတြင္ စာရင္း သြင္းထားသည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆံုးမပဲ့ျပင္ေပးျခင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔သည္ သူ၏နာမေတာ္ကို ထင္ရွားေစႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။  
(၄) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သူ၏နာမေတာ္ကုိ ခုိင္မာေစၾကရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္ 
တုိ႔အား ဆုံးမျခင္း ျဖစ္သည္။  
 ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏နာမေတာ္ကို ယူေဆာင္ထားၾကသည္။ ခရစ္ယာန္ 
တဦးသည္ ““ခရစ္ေတာ္၏လူတဦး” ”  ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေသာအရာတို႔သည္ သူ႔ 
အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ၏နာမေတာ္ကုိ 
ဆန္႔က်င္ပါက သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆံုးမ လိမ့္မည္။ ဒါ၀ိတ္၏အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဘုရား 
သခင္က သူသည္ ဒါ၀ိတ္၏အျပစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္မႈ လံုး၀ မရွိေၾကာင္းကို သူ၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အားျဖင့္ ျပသခဲ့သည္။ သူသည္ ဒါ၀ိတ္၏အျပစ္ကို မေၾကေအးခဲ့သလို၊ 
ေက်ာ္မၾကည့္သြားခဲ့ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း သူ၏နာမေတာ္ကို ညိႇဳးႏြမ္းေစပါက၊ သူသည္ 
ထိုကဲ့သို႔ ပင္ျပဳလုပ္လိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ဆံုးမျခင္းခံေနရသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ဦးေခါင္းကို ၫြတ္၍ ဘုရားသခင္အား ဤသို႔ေျပာ၍ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ပါ။ ““သခင္၊ 
ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဤကိစၥ၌ သခင္၏ဆံုးမျခင္း ကို ၀မ္းေျမာက္စြာ လက္ခံပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္၏ အျပစ္ 
ေၾကာင့္ ဤသို႔ ဆံုးမျခင္း ခံရသည္ကို လည္း အသိအမွတ္ ျပဳပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သခင္၏ 
လူမ်ား၊ ေလာကလူမ်ားႏွင့္ စာတန္တို႔အား ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤအျပစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ 
ဆက္စပ္မႈ လံုး၀မရွိဘဲ ကၽြႏ္ုပ္၏အမွားသက္သက္သာျဖစ္ေၾကာင္းကို ၀မ္းေျမာက္ စြာ သိေစ 
ပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဆံုးမပဲ့ျပင္ျခင္းကို ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ လက္ခံ၍ 
အသိအမွတ္ျပဳ ေလေလ၊ ဘုရားသခင္၏ ဆံုးမျခင္းသည္ လည္း လ်င္ျမန္စြာ ၿပီးဆံုး 
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သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘ၊ဲ ဆင္ေျခေပး၍ အျပစ္မွ ေရွာင္ရွားကာ၊ အျခားသူမ်ား 
အေပၚတြင္ အျပစ္ပံုခ်ပါက ဘုရားသခင္၏ ဆံုးမျခင္းသည္ ၾကာရွည္စြာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ 
ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ 
ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသည္ ဥာဏ္ပညာ၏အစျဖစ္သည္။ 
  ““ထာ၀ရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာသေဘာသည္ ပညာ၏ အစ ျဖစ္၏” ”
ဟုဆိုျခင္းျဖစ္သည။္ သု ၉ း ၁၀။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္မႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး၍ အျပစ္ကုိ 
မုန္းတီးႏိုင္ၾကပါေစ။ အေၾကာင္း တခုခုေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္၏ ဆံုးမတတ္ေသာ 
လက္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေပၚသို႔ က်ေရာက္လာပါက၊ မွန္ကန္ေသာ စိတ္သေဘာ 
ထားမ်ိဳးျဖင့္ ဆံုးမျခင္းကို လက္ခံ ရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ““သခင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
မွားတာကို ကၽြႏ္ုပ္သိပါ၏။ သခင္ လုပ္ေသာ အရာတို႔သည္ လံုး၀ဥသုန္ မွန္ကန္ပါ၏။ သခင္ 
သာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မကိုင္တြယ္ ခဲ့ပါက၊ ကၽြႏ္ုပ္ဘာျဖစ္သြားမည္ကို မသိႏိုင္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ 
ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာႏွင့္ သစၥာ ရွိမႈအတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း၍ ေက်းဇူးတင္ပါ၏” ”
ဟုေျပာသင့္သည္။    (အန္ဒရူး)  
-------------------------------------------------- 

ခ်န္ထားေပးပါ  ဓမၼဟာသ - မင္းေအာင္သက္လြင္ 
ယံုၾကည္သူေတြ စုေဝး ေနထိုင္တဲ့ ရြာတစ္ရြာမွာ အမယ္ အုိႀကီး 

တစ္ေယာက္တည္း ေနထိုင္တဲ့ တဲအိမ္ေလးကို ေန႕ခင္း ေၾကာင္ေတာင္ ႀကီး 
သူခိုး ကပ္ပါတယ္။ အမယ္အုိႀကီးက ဟင္း စားေလး ရေအာင္ သူ႕တဲအိမ္ 
ေအာက္မွာ ဝါးျခမ္းျပားေလး ေတြနဲ႕ ၿခံခတ္ၿပီး ၾကက္ေလး၊ ဘဲ ေလးေတြ 
ေမြးထားပါတယ္။ ေန႕လည္ခင္း ေနျပင္းျပင္း ပူခ်ိန္မွာ သူခိုးက အမယ္အုိရဲ႕ 
အိမ္ေအာက္ထဲဝင္ၿပီး ခပ္တည္တည္နဲ႕ ၿခံထဲက ၾကက္ေတြ ဘဲ ေတြကို တစ္ေကာင္ၿပီး 
တစ္ေကာင္ ရိုက္သတ္၊ ပါလာတဲ့ ဆာလာ အိတ္ႀကီးထဲ ထည့္ေနပါ ေတာ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ 
ၿခံထဲက ၾကက္ေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး ကုန္ခါနီးမွာ တိုက္တိုက္ ဆိုင္ဆိုင္ ၾကက္ၿခံထဲ ၾကက္စာ 
ဝင္ေကၽြးေနတဲ့ အမယ္အုိက သူခိုးကို ̏သားေလးရယ္ ခိုး ရင္လဲ အကုန္ေတာ့ မခိုးပါနဲ႕ အဖြား 
အတြက္ ဟင္းစားေလး ခ်န္ထားေပးပါကြယ္ ̋လို႕ ေတာင္းပန္ေတာ့၊ သူခိုးက - ̏ေကာင္းၿပီ။ 
က်ဳပ္ အကုန္ေတာ့ ခိုးမသြားပါဘူး။ က်ဳပ္ လုပ္အားခ (ခိုးအားခ) ထဲက ဆယ္ဖို႕ တစ္ဖို႕ကို 
လွဴတဲ့ အေနနဲ႕ ေနာက္ဆံုး ႏွစ္ေကာင္ကို အဖြားကို လွဴတဲ့ အေနနဲ႕ ခ်န္ထားေပးပါ့မယ္ ̋ 
လို႕ျပန္ေျပာလိုက္သတဲ့။  (ဝန္ခံခ်က္။ တဆင့္ေျပာျပေသာ ကုိေဂ်ာ္ဂ်ီသိန္း အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။) 
--------------------------------------------- 
လူသားမ်ိဳးႏြယ္ ဓမၼဟာသ-မင္းေအာင္သက္လြင္ 
တစ္ခါက ငါးႏွစ္အရြယ္ ေကာင္မေလးဟာ သူ႕အေမကို ေမးခြန္းေလးတစ္ခု ေမးလိုက္ 
တယ္။ ̏ေမေမ လူေတြ ဘယ္လို စၿပီး ျဖစ္လာတာလဟဲင္ ̋ အေမျဖစ္သူက ̏ ဘုရား သခင္က 
လူေယာက္်ား အာဒံနဲ႕ လူမိန္းမ ဧဝတို႕ကို အရင္ဆံုး ဖန္ဆင္းၿပီး ေနာက္ ေတာ့ 
သူတို႕ ကေလးေတြ ရလာၿပီး လူေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာတာေပါ့ သမီးရဲ႕ ̋ လို႕ 
ျပန္ေျဖ လိုက္ပါတယ္။ 
ေနာက္ ႏွစ္ရက္ၾကာတဲ့အခါ ေကာင္မေလးက သူ႕အေဖကို အဒဲီေမးခြန္း 
ထပ္ေမးလိုက္ ပါတယ္။ အေဖလုပ္သူက ̏ ဟိုး အရင္တံုးက လူသား 
မ်ိဳးႏြယ္ဆိုတာ မရွိဘူး။ ေမ်ာက္ ေတြဘဲ ရွိတယ္။ အဲဒီ ေမ်ာက္ေတြက ႏွစ္ေတြၾကာ၊ 
ေခတ္ေတြ ေျပာင္းလာတဲ့အခါ အၿမီးေတြေပ်ာက္ ခါးေတြ မတ္။ ဦးေႏွာက္ေတြ ဖံြ႕ၿဖိဳးလာၿပီး 
လူေတြ ျဖစ္လာၾကတာေပါ့ သမီးရယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တိရိစာၦာန္ရံုထဲက ေမ်ာက္ေတြ 
လူေတြနဲ႕ တူေနတာေပါ့ ဟားဟား ဟား ̋ ဟု အားရပါးရ ျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္။  
ေမးခြန္းတစ္ခုရ႕ဲ မတူတဲ့ အေျဖႏွစ္ခုၾကားမွာ စဥ္းစားရ က်ပ္ေနတဲ့ သမီးက အေမ ျဖစ္သူဆီ 
ျပန္လာၿပီး ̏ အေမက ဒီလို ေျဖၿပီး၊ အေဖက ဟိုလို ေျဖတယ္။ သမီး ဘာကို ယံုရမွာလဲ ̋ တဲ့။ 
အေမ လုပ္သူက လွလွေလးၿပံဳးၿပီး ̏ သမီးေမးတဲ့ ေမးခြန္းကို ျပန္ေျဖတဲ့ အေမ့ အေျဖ ေရာ၊ 
အေဖ့ အေျဖပါ မွန္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဆိုေတာ့၊ အေမက အေမ့ ဘိုးဘြားမိဘ မ်ိဳးရိုး 
အေၾကာင္း ေျဖတာျဖစ္ၿပီး။ သမီး အေဖကေတာ့ သူ႕ မိဘဘိုးဘြားေတြ ဘယ္လို ဆင္းသက္ 
လာတယ္ ဆုိတာကို ေျပာတာေလ ̋ တဲ့။ (ဝန္ခံခ်က္။ ကုိဇီးရုိး ေပးပုိ႕ေသာ အီးေမးလ္အား 
ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္) 
-------------------------------------- 

   ေနထုိင္ခြင့္(မင္းေအာင္သက္လြင္) 
စင္ကာပူ ႏိုင္ငံမွာက ေနခ်င္တိုင္း ေနလို႕မရ။ ေနခြင့္ရတိုင္းလဲ ေနလို႕မရပါဘူး။ 

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ အေျခ အေနတံုးက စင္ကာပူဆိုတာ EP (Employment pass) ေတြ ေခတ္စား 
တဲ့ အခ်ိန္ေပါ့။ ဟိုလူလဲ အီးပီ။ ဒီလူလဲ အီးပီနဲ႕ တပီပီလို႕ ျမည္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေပါ့။ အီးပီ 
ရေအာင္ ရိုးရိုးသားသား ေလွ်ာက္ထားတဲ့ သူေရာ မရိုးမသား ေလွ်ာက္တဲ့သူေရာ အစံုပါဘ။ဲ 
အဲဒီၾကားထမဲွာ ရက္လြန္ ေနထုိင္ခြင့္ေတြနဲ႕ တရားမဝင္ ေနတဲ့ သူေတြလဲ ရွိပါေသးတယ္။ 
ေနာက္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေခတ္၊ ပီအာ (Permanent Resident - စင္ကာပူမွာ အၿမဲတမ္း 
ေနထိုင္ခြင့္ ၅ႏွစ္ ရထားတဲ့သူ) ေခတ္ ဆိုၿပီး ထပ္ေပၚ လာျပန္တယ္။ အခုအခိ်န္ အထိေတာ့ 

ပီအာ က ေတာ္ေတာ္ ေခတ္ ေကာင္းေနတဲ့ အတြက္ ပီအာမွ 
မဟုတ္္ရင္ ဘုရားနဲ႕ မမွန္သလို၊ ေသာက္သံုး မက်တဲ့ သူလိုလို။ လူ 
အထင္ေသး ခံရတဲ့ အခ်ိန္ပါဘ။ဲ ဒါေပမဲ့ ၂ဝ၁ဝခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ 
ပီအာေတြလဲ မ်က္ခုံး ေတာ္ေတာ္လွဳပ္ ေနၾကပါၿပီ။ စင္ကာပူမွာ 
ဒီပလိုမာ ေက်ာင္းၿပီးတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားလူငယ္ေတြဟာ အရင္က 

ရေနက် ပီအာ ကို မရေတာ့ဘဲ အလုပ္ေတာင္ရွာမရ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ပီအာ ရထားၿပီးသား 
စင္ကာပူဘြဲ႕ရ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ဟာ ပီအာ သက္တမ္း တိုးခ်ိန္မွာ ပီအာ မရဘဲ 
အီးပီ အဆင့္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးလိုက္တဲ့ သတင္းဖတ္လိုက္ ရပါတယ္။ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ရဲ႕ 
ေမာင္ေလးဟာ အာရွႏိုင္ငံမွာ မေနခ်င္လို႕ တတိယ ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ကမၻာ့ထိပ္ဆံုးက ဥေရာပ 
ႏိုင္ငံ အႀကီးႀကီးကို ႏိုင္ငံေရး ခိုလံႈခြင့္နဲ႕ ေရာက္သြား ခဲ့ပါတယ္။ အဒဲီႏိုင္ငံ အႀကီးႀကီးက 
ေတာၿမိဳ႕ေလးမွာ သူတို႕ေတြ သီးသန္႕ခြဲေနရၿပီး ဥေရာပႏိုင္ငံ အႀကီးႀကီးမွာ ေနရေပမဲ့ 
သူတို႕ ေနတဲ့ ၿမိဳ႕မွာ အျဖဴေကာင္ တစ္ေကာင္မွ မေတြ႕ရဘဲ အာရွႏိုင္ငံသားနဲ႕ ျမန္မာ 
တိုင္းရင္းသား ေတြဘဲ ေနရတယ္။ ေနရာတကာ ကြမ္းတံေတြး ေတြနဲ႕ ညစ္ပတ္ေနတာဘဲ 
လို႕ ဆိုပါတယ္။ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာ ပရိတ္သတ္တစ္ေယာက္ က်ေနာ့္ဆီ 
ဖုန္းနဲ႕ မိတ္ဆက္ပါတယ္။ ေနာ္ေဝအစိုးရက သူတို႕လို ႏိုင္ငံေရး ခိုလံႈခြင့္ရတဲ့သူေတြကုိ 
ေကာင္းေကာင္းထားတဲ့အတြက္ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားရ႕ဲ ဘဝကို 
သနား မိေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ သူေနတဲ့ ေနာ္ေဝက ၿငိမ္းခ်မ္း တဲ့ အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ 
အဲဒီ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ႏိုင္ငံဟာ မၾကာခင္မွာ ေသနတ္သမား တစ္ေယာက္က လူအေယာက္ ၇ဝ 
ေက်ာ္ကို ပစ္သတ္တဲ့သတင္း ေပၚလာပါတယ္။ ပီအာ ဆိုတာ စင္ကာပူမွာ အခိုင္ဆံုး 
ႏိုင္ငံျခားသားပါ။ အဲဒီလို ခိုင္တဲ့သူက မခိုင္ဘဲ ရြာျပန္ ရမယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ စင္ကာပူမွာ၊ 
ကမၻာ့ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံအႀကီးႀကီးမွာ ေနထိုင္ေနတာ မဟုတ္ပါ။ ေလာကႀကီးထမဲွာ ေနထိုင္ 
ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို လူက ပီအာ ေပးတာ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားက ေနထိုင္ခြင့္ 
(ပီအာ) ေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတၱ ေနရတဲ့ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို ေနထိုင္စဥ္ခန 
ဘုရားသခင္ သာလွ်င္ အရာရာကို အုပ္စိုး ပိုင္တဲ့သူ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိရ ေစခ်င္ပါတယ္။ 
ဘုရားသခင္ရ႕ဲ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ ထဲမွာသာ ေနထိုင္ျခင္းသည္သာ အလံုၿခံဳဆံုး ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ထာဝရေနရမဲ့ ေနရာကို သိထားရင္ ေလာကထဲ ေခတၱ ခန ေနရတဲ့ 
ေနရာအေၾကာင္း ဝါႂကြားစရာ မလို၊ စိုးရိမ္စရာ မလိုေတာ့ပါ။ (၂ေကာ ၅း၁-၅ ။ ယာယီတဲ ျဖစ္ေသာ 
ငါတို႕ ေျမအိမ္သည္ ပ်က္လွ်င္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ လူလက္ျဖင့္ မလုပ္ဘဲ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ 
နိစၥထာဝရ  အိမ္ ရွိေၾကာင္းကို ငါတို႕ သိၾက၏ - - - -။) 

-------------------------------------- 
သနားလုိက္တာ ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ - အလုပ္ခ်ိန္ အတြင္းမွာေတာ့ မန္ေနဂ်ာႀကီးက သက္သက္ သာသာ 
အလုပ္လုပ္ ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အလုပ္သမားက ေခၽြးထြက္သံယို ျဖစ္ကာ ပင္ပန္းလို႕ 
ေနပါတယ္။ အလုပ္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ မန္ေနဂ်ာႀကီးက က်န္းမာေရး အတြက္ 
ေခၽြးထြက္ သံယို ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေနခ်ိန္မွာ အလုပ္သမားက ေအးေအး ေဆးေဆး 
သက္သက္သာသာ နားေနပါတယ္။ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ကို သနားတာလဲ။ အတူတူ 

တလွည့္စီ ပင္ပန္းေနလိုက္ၾကတာ အားလံုး သနားစရာ ေကာင္းတဲ့ သူေတြခ်ည္းပါဘဲ။ 
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