


မနက်ဖြန်ရောက်ေင်
သင့်အတွက် မနက်ဖြန်ဟာ ဘယ်အောရတွကို 
ရောင်ကကဉ်းလာမလဲေုိတာ ကြိုတင်တတေးတတာ 
ပူပန်တနပါသလား။ မနြ်ဖြန်မှာ သင်စနစ်တြျ 
တသတသချာချာ ဖပင်ဆင်ထားဖခင်းမရိှတ့ဲ အတရးကြီး  
စာတမးပေဲတဖြဆိုြိုရ့ှိတနတာ ဖြစ်တြာင်းဖြစ်နိုင် 
ပါတယ်။ အသြ်အန္တရာယ် ထိခိုြ်တစနိုင်တဲ့ 
ခေဲစိတ်မှုတစ်ခု ခံယူရန် ရှိတနနိုင်သလို၊ သင့်တရှ့တရး 
အလုပ်အြိုင်အတေြ် အဆုံးအဖြတ်တပးနိုင်မဲ့ 
အထြ်အရာရှိနဲ့ အတရးကြီးတတေ့ ဆံုြ့ုိ ရိှတနတာ 
လည်းဖြစ်နုိင်ပါတယ်။ သင်ဟာ ြျားနာဖခင်း 
တေဒနာတစ်ခုခုြုိ ရင်ဆုိင်တနရပပီး မနြ်ဖြန်မှာ 
ပုိမုိ နာြျင်ရမှာ တသချာတနတာလည်း ဖြစ်နုိင်ပါ 
တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ပတ်သြ်ဆြ်ဆံတရး တစ်ခုခုြုိ 
အခုတလးတင် ဖြတ်တတာြ်လုိြ်တာ (သ့ုိ) ချစ်ခင် 
ရတ့ဲသူတစ်တယာြ်တယာြ်ြုိ ဆံုးရှုးံလုိြ်ရတာ 
တတေတြြာင့် ပူတဆေးအထီးြျန်ဖြစ်ရမယ့် တနာြ်ထပ် 
တန့တစ်တန့ြုိ ရင်မဆုိင်နုိင်တအာင် ဖြစ်တနတာလည်း 
ဖြစ်တြာင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
 ဒါတတေမဟုတ်ရင်တတာ့ မနြ်ဖြန်န့ဲ တနာြ်ထပ်  
မနြ်ဖြန်များစောမှာ ဖြစ်လာနုိင်မယ့်အရာတတေြုိ  
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ကူညီကကပါ။
ြျွန်ုပ် မနြ်ဖြန်ြို  
ရင်မဆိုင်ရဲဘူး။



သင်တတေးတတာပူပန်တနတာလည်း ဖြစ်နုိင်ပါတယ်။  
မိသားစုြုိ ေလင်စောတြျွးတမေးြ့ုိ (သ့ုိ) သားသမီးများ  
ပညာတရး (သ့ုိ) သင်အပငိမ်းစားယူတ့ဲအချိန် စတ့ဲ  
အမှုအတရးအတေြ် တငေတြြးလံုတလာြ်မှု မရိှမှာြုိ  
တတေးတတာပူပနတ်နတာလည်း ဖြစ်နုိင်ပါတယ်။ ဒါမှ 
မဟုတ်ရင်လည်း မတည်ပငိမ်တ့ဲ စီးပေားတရး အတဖခအတန
တတေတြြာင့်  အလုပ်ဖပုတ်မှာ၊ သင့်ရင်းနီှးဖမှုပ်နံှထား
တာတတေ ဆုံးရှုံးသေားမှာြို စိုးရေ ံ့တနတာလည်းဖြစ်
နိုင် ပါတယ်။
 တန့စဉ်ပံုမှန်လုပ်တဆာင်တနြျ ပျင်းရိပငီးတငေ့ ြေယ် 
လုပ်ရုိးလုပ်စဉ်တတေဖြစ်တ့ဲ မနြ်တစာတစာ အိပ်ယာထ၊  
မနြ်စာဖပင်၊ ြတလးြုိတြျာင်းပ့ုိ၊ အလုပ်သေား၊ 
ဖပန်လာ၊ တီဗေြီြည့် စတ့ဲအလုပ်တတေြလေလ့ုိဲ 
မနြ်ဖြန်မှာ ဘာမှထူးထူးဖခားဖခား တမော်လင့်စရာ  
မရိှတာတြြာင့် လည်းဖြစ်နုိင်ပါတယ်။ မတန့ြလည်း 
ဒီတန့အတုိင်းပဲ၊ အရင်တတန့ြလည်း ဒီတန့လုိပါ ပဲလား။
 တြယ်တတာ့ သင်တစ်တယာြ်တည်း မဟုတ်ပါ  
ဘူး။ ြျွန်ုပ်တို ့ တတာ်တတာ်များများဟာ မနြ်ဖြန်
မှာ ဖြစ်လာမယ့်၊ ဖြစ်လာနုိင်တဖခများအတေြ်  
မနြ်ဖြန်ြုိ ရင်ဆုိင်ရမှာ စုိးရိမ်တတ်ြြပါတယ်။  
ြျွန်ုပ်တိုရ့ဲ့တန့ရြ်များဟာ အများအားဖြင့်
နာြျင်ဖခင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ဖခင်းများနဲ့ ဖပည့်တနတတ်
တယ်။ စိတ်ရှုပ်တထေးမှု၊ အလိုမြျမှု၊ ခါးသီးမှု
တတေနဲ့ အသြ်ရှင်သန်တနတတ်ြြတယ်။ အဲဒီ
အတဖခအတနတတေထဲြ ထေြ်တဖပးပပီး မနြ်ဖြန်ြို 
မရင်ဆိုင်ရပါတစနဲ့လို ့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါတလာြ်များ 
ဆန္ဒဖပုြူးပါသလား။
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မနက်ဖြန်ကို ေင်ေိုင်ြို့
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဟာ မိမိေင်ေိုင်ြို့ စိုးေွံ့တဲ့  
မနက်ဖြန်များကို ြိုယ့်နည်းြိုယ့်ဟန်နဲ့ ရင်ဆိုင် 
တဖြရှင်းြြပါတယ်။ လူအချ ို့ြ မနြ်ဖြန်မှာ ဖြစ်လာ
မယ့် တရှာင်လွှမဲရတ့ဲအဖြစ်တတေြုိ တမ့ထားြိုအ့တေြ်  
အလုပ်ရှုပ်တနတတ်ြြတယ်။ အချ ို့ြလည်း  
မတသချာမှု များအတေြ်   
ကြိုတင်ဖပင်ဆင်တ့ဲ အတန
န့ဲ အာမခံမျ ိုးစံု ေယ်ယူြြ
တယ်၊ အချိန်ပုိ ဆင်းပပီး  
တငေစုတယ်၊ တဖြရမယ့် 
စာတမးပေဲအတေြ် ညလုံး  
တပါြ်စာြျြ်ြြတယ်။
 တချ ို့တသာလူတတေြတတာ့ “မနြ်ဖြန်ြျရင်  
တသရတတာ့မယ်လ့ုိတတေးပပီး စားမယ်၊ တသာြ်မယ်၊  
တပျာ်တပျာ်တနမယ်”ဆုိတ့ဲ နည်းလမ်းတတေြုိ တရေးြြ
တယ်။ အနာဂတ်အတေြ် မစဉ်းစားဘဲန့ဲ ရိှသမေ
ြုိ အြုန်အစင်သုံးြာ လြ်ရှိအသြ်တာြို  
အဆံုးစေန်ဆံုး တပျာ်တပျာ်တနြြမယ်။ တနာြ်ဆံုး
တစ်တန့ တသရမယ့်အတူတူ ဘာတြြာင့်များ စိတ်ပူပန်
တနြြရ မှာလဲ။ ဒီတန့တစ်တန့တာအတေြ် ြုိယ့်
စိတ်တုိင်းြျ လုပ်ချင်ရာလုပ်ပပီး တပျာ်တပျာ်တနလိုြ်
တာြ အတြာင်းဆံုးဖြစ်မှာပါလ့ုိ တတေးြြပါတယ်။ 
 ဒါတပမယ့် ဒီနည်းလမ်းတတေဟာ တြယ်တမ်း  
အသုံးမေင်လှတြြာင်း ြျွန်ုပ်တိုသ့ိြြမှာပါ။ 
ြာလတိုအတေြ်တတာ့ အဆင်တဖပတြာင်းတဖပနိုင် 
တပမယ့် တစ်သြ်တာအတေြ်တတာ့ အဆင်မတဖပ
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ကျွန်ရတာ်တို့
ကကိုက်သည်ဖြစ်ရစ၊
မကကိုက်သည်ဖြစ်ရစ
မနက်ဖြန်ကရတာ့ 
ရောက်လာဦးမှာပါ။



- ၄-

နိုင်တာ တသချာပါတယ်။ ြျွန်ုပ်တို ့ ကြိုြ်သည်
ဖြစ်တစ၊ မကြိုြ်သည်ဖြစ်တစ မနြ်ဖြန်ြတတာ့
တရာြ်လာဦးမည်ပင်။ ြျွနု်ပ်တိုအ့တနန့ဲ ဖပဿနာ  
တတေြုိ တရှာင်လွှဖဲခင်း (သ့ုိ) မရိှသတယာင် တမ့ထားဖခင်း  
တ့ုိ ဖပုလုပ်နုိင်တပမယ့် တနာြ်တစ်တန့ တနထေြ်လာချိန် 
မှာတတာ့ ဒီဖပဿနာတတေြုိ ရင်ဆုိင်ရဦးမှာပါ။ 
တချ ို့တသာ ဖပဿနာတတေ ြတတာ့ အဆုိးဆံုးအတေြ် 
ြျွန်ုပ်တို ့ မည်မေဖပင်ဆင်ထားပါတစ ထိုထြ်မြ 
ထိခိုြ်တတ်ပါတယ်။ 
 ဒါဆုိရင် ြျွနု်ပ်တို ့ မနြ်ဖြန်ြုိ ဘယ်လုိရင်ဆုိင်  
ြြမလဲ။ မတသချာမှုတတေြြား ဘယ်လမ်းတြြာင်း 
အတိုင်းသေားပပီး တရှာင်လွှဲမရနိုင်တဲ့အရာများြို 
ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ြြမလဲ။
 ြန်ဆင်းရှင် ဘုရားသခင်ဆုိတ့ဲ မနြ်ဖြန်တုိင်းြုိ 
အစုိးရတ့ဲ အရှင်သခင်ထံမှ အြူအညီမစမှုန့ဲ 
အာမခံချြ်ြုိ တတာင်းခံနုိင်ပါတယ်။

ဘုေားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ 
စိုးေွံ့ဖခင်းများကို သိထားသည်။
ထုိဘုေားသခင်သည် အဘယ်သူနည်း။ သူဟာ 
စြြေဠာတစ်ခုလံုးနှင့်တြေ ြမ္ဘာတဖမကြီး၊ တန့နှင့်  
ည၊ လူသားများအားလံုးအပါအေင် အရာခပ်သိမ်းြုိ 
ြန်ဆင်းခ့ဲတသာသူဖြစ်သည်။ သူသည် အရာအားလံုး  
ြုိ သိဖမင်ပပီး တန်ခုိးအစေမ်းနှင့် ဖပည့်စံုသည်။ 
မနြ်ဖြန်တေင်ဘာဖြစ်မလဲ သာမြ သဘြ်ခါတေင် 
ဘာဖြစ်မလဲြုိပါ ကြိုတင်သိဖမင်ထားသည်။ 
ြျွနု်ပ်တို၏့ အတိတ်၊ အနာဂတ်၊ ပစ္ုစ ပ္ပန် အားလံုးြုိ 



အဖပည့်အေ ထိန်းချုပ်ထားသည်။ လေန်ခ့ဲတသာ 
နှစ်တထာင်တပါင်းများစောြ ရှင်သန်ခ့ဲတသာ ပတရာြြ် 
တယရမိြ “ထာေရဘုရားသည် တန်ခုိးတတာ်အားဖြင့် 
တဖမကြီးြုိ ြန်ဆင်းတတာ်မူပပီ။ ပညာတတာ်အားဖြင့် 
တလာြဓာတ်ြုိ တည်တတာ်မူပပီ။ ဉာဏ်တတာ်အားဖြင့်  
မိုးတြာင်းြင်ြို ြြြ်တတာ်မူပပီ။” (တယရမိ 
အနာဂတ္တိြျမ်း ၁၀:၁၂) ဟု တရးသားခဲ့သည်။ 
 ြျွန်ုပ်တိုတ့စ်ဦးတစ်တယာြ်စီြို ဘုရားသခင်  
ြန်ဆင်းခ့ဲတသာတြြာင့် ြျွနု်ပ်တို ့မည်ြ့ဲသ့ုိ စဉ်းစား  
သည်ြုိ သူတြာင်းစောနားလည်သည်။ ြျွနု်ပ်တိုခံ့စား 
တနရတသာ စုိးရေံ့ ဖခင်း၊ ပူပန်ဖခင်းများြုိလည်း သိရိှသည်။ 
 ထုိမေသာမြ ထိုြန်ဆင်းရှင်သည် ြျွန်ုပ် 
တိုြုိ့ချစ်ရံုမေမြ ြူညီမစရန် လုိလုိလားလားနှင့် 
အသင့်ရိှတနသည်။ ြျွနု်ပ်တို ့မနြ်ဖြန်ြုိရင်ဆုိင်ရန် 
အတေြ် နှစ်သိမ့်မှု၊ အာမခံချြ်နှင့် ခေန်အားတ့ုိ 
လုိအပ်တြြာင်း ဘုရားသခင်သိရိှပပီး ဖြစ်သည်။ 
သ့ူအား ယံုြြည်ပါြ ထုိအရာများအားလံုးြုိ 
ြျွနု်ပ်တိုအ့ား တပးမည်ဟု သူြတိထားခ့ဲသည်။ 
ချစ်ဖခင်းတမတ္တာဖပည့်ေတသာ မိဘြဲ့သို ့
တသာ်လည်းတြာင်း၊ အရင်းနီှးဆံုးသူငယ်ချင်းအတန 
ဖြင့်တသာ်လည်းတြာင်း ြျွနု်ပ်တိုြုိ့ နှစ်သိမ့်ကြိုဆုိ 
ရန် လြ်တတာ်ြို ြေင့်လျြ်တစာင့်ကြိုတနပါသည်။ 
 သင့်အတနနှင့် “အဲဒီဘုရားသခင်ြ ြျွန်ုပ်တိုြ့ို  
ဘယ်လုိြူညီမှာလဲ။ စြြေဠာကြီးတစ်ခုလံုးြုိ 
ြန်ဆင်းခ့ဲသူြ လူသားတိုရ့ဲ့ခံစားချြ်ြို ဘယ်လို 
နားလည်နိုင်မှာလဲ”ဟု တမးစရာရိှလိမ့်မည်။

- ၅ - 



- ၆- 

 မနြ်ဖြန်များအတေြ် ြျွန်ုပ်တို ့ မည်သ့ုိခံစားရ 
သည်ြုိ ဘုရားသခင် တြာင်းစောသိရိှပါသည်။ 
အဘယ်တြြာင့်ဆုိတသာ် သူြုိယ်တုိင် ထုိအတတေ့  
အကြုံြုိ တတေ့ ကြုံခ့ဲပပီး ဖြစ်တသာတြြာင့်ဖြစ်သည်။ 
သူသည် ြမ္ဘာတလာြသို ့ ဆင်းသြ်ကြေလျြ်  
လူသားအဖြစ်ခံယူခဲ့သည်။ သူ၏အမည်မှာ တယရှု 
ဖြစ်သည်။ 
 ြမ္ဘာတလာြတေင် အသြ်ရှင်ခဲ့စဉ်အချိန်ြ
တယရှုသည် အလေန်ကြီးမားခြ်ခဲတသာ မနြ်ဖြန်
တစ်ရြ်ြုိ ရင်ဆုိင်ခ့ဲရသည်။ သ့ူရန်သူများ၏ 
တစာ်ြားြ့ဲရဲ့ဖပစ်တင်ဖခင်းြုိခံရပပီး အတသသတ်ဖခင်း
ခံရမည်ြုိ ကြိုတင်သိရိှခ့ဲသည်။ ရန်သူများလြ်သုိ့
အပ်နှံဖခင်းမခံရမီ နာရီပိုင်းအလိုတေင် သူြုိယ်တုိင်  
အလေန်ခံစားခ့ဲရပပီး သူ၏တနာြ်တတာ်လုိြ်များအား 
သ့ူအပါးတေင် ရိှတနတပးရန်တဖပာခ့ဲသည်။ “ငါသည် တသ
တလာြ်တအာင် စိတ်နှလံုးအလေန်ညိှုးငယ်ဖခင်း ရိှ၏။  
ဤအရပ်၌ ငါနှင့်အတူတစာင့်၍တနြြတလာ့။” (ရှင်
မဿဲခရစ်ေင် ၂၆:၃၇ -၃၈)
 ဘုရားသခင် လူ့တလာြသ့ုိ ဆင်းသြ်လာပပီး  
ြျွနု်ပ်တ့ုိ၏အတတေ့ အကြုံများြုိ မေတေခံစားတပး
တသာအခါ သူသည် ြျွနု်ပ်တ့ုိြုိ ချစ်တြြာင်း၊  
ြျွနု်ပ်တ့ုိနှင့် ပုိမုိထိစပ်လုိတြြာင်း တဖပာခ့ဲသည်။
ြျွနု်ပ်တ့ုိ၏ မနြ်ဖြန်နှင့်ပတ်သြ်၍ မည်သ့ုိ စိတ်
ခံစားမှုများရိှသည်၊ ဒုြ္ခတရာြ်ချိန်တေင် ယံုြြည်
စိတ်ချရတသာ မိတ်တဆေတြာင်းများြို မည်မေ
လုိအပ်သည်ြုိ သူနားလည်သတဘာတပါြ်သည်။  
ယခုတေင် ဘုရားသခင်သည် ြျွနု်ပ်တ့ုိအားလံုး



[ရယရှုကလည်း] “ငါက့ို 
ယုံကကည်ရသာသူသည်  
ရသလွန်ရသာ်လည်း 
ေှင်လိမ့်မည်။” 
ေှင်ရယာဟန်ခေစ်ဝင် ၁၁:၂၅

အတေြ် ရာသြ်ပန်အတြာ်မေန်ဖြစ်တပးရန် လြ်ြမ်း
တပးတန ပါသည်။ သူ့ထံမှနှစ်သိမ့်ဖခင်းနှင့် အြူအညီ
များ တတာင်းခံရန် ြျွနု်ပ်တိုြ့ို ြိတ်တခါ်တနပါသည်။  
ထုိအတေြ်တြြာင့် သ့ူတနာြ်တတာ်လုိြ်များအား  
သခင်တယရှုြ ဤသ့ုိအာမခံချြ်တပးတနသည်။  
“သင်တ့ုိစိတ်နှလံုးပူပန်ဖခင်း မရိှတစနှင့်။ ဘုရားသခင်  
ြို ယံုြြည်ြြတလာ့။ ငါြုိ့လည်း ယံုြြည်ြြ
တလာ့။”(ရှင်တယာဟန်ခရစ်ေင် ၁၄:၁)

ဘုေားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် 
အတူေိှရနေန် ကတိရတာ်ထားေိှသည်။
မနက်ဖြန်ရန့၏ရနထွက်ချိန် တစ်ြန် ဖပန်လည် 
တရာြ်လာပါြ ြျွန်ုပ်တို၏့ဖပဿနာများနှင့် 
မတရရာမှုများြို ကြုံတတေ့ရဦးမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို ့
ဖြစ်ပါလျြ် ဘုရားသခင်ြို ယုံြြည်ဖခင်းြ 
မည်သည့်အတဖပာင်းအလဲြို ဖြစ်တစပါမည်နည်း။
 ြျွနု်ပ်တ့ုိ ယံုြြည်တသာသူသည် ြျွနု်ပ်တ့ုိြ့ဲသ့ုိ  
လူသားတစ်ဦးသာဖြစ်ပါြ မည်သည့်ထူးဖခား
တဖပာင်းလဲမှုမေ ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သိုတ့သာ်  
ဘုရားသခင်သည် လူသားများနှင့် များစော ြောဖခား
ပါသည်။ သူသည် ြျွနု်ပ်တ့ုိ၏ြန်ဆင်းရှင်၊ အရာ 
အားလံုးြုိ သိသူ၊ တန်ခုိး  
အစေမ်းရိှသူ၊ ဉာဏ်ပညာ၊  
နားလည်နုိင်စေမ်းနှင့် ဖပည့်စံု
သူ ဖြစ်သည်။ ထ့ုိအဖပင်  
တလာြတေင် အသြ်ရှင်  
ြျင်လည်ခဲ့စဉ်ြ သူ  

- ၇ - 



- ၈-

ြိုယ်တိုင် အလေန်ခြ်ခဲတသာ မနြ်ဖြန်ြုိ 
ရင်ဆုိင်တြျာ်ဖြတ်ခ့ဲရသည်။ သ့ူအား ရန်သူလြ်သ့ုိ  
အပ်နှင်းခံရပပီး တလှာင်တဖပာင်နှိပ်စြ်ဖခင်း၊ အတသ
သတ်ဖခင်းနှင့် ဖမှုပ်နှံဖခင်းခံခဲ့ရသည်။ သိုရ့ာတေင်  
သုံးရြ်တဖမာြတ်သာတန့တေင် တသဖခင်းမှရှင်ဖပန်  
ထတဖမာြ်ခဲ့ ပပီး တသဖခင်းတရား အပါအေင်  
မည်သည့်အရာြမေ သူ့ြို မတအာင်နိုင်တြြာင်း  
သြ်တသဖပခ့ဲသည်။ ထ့ုိတြြာင့် သူသည် ြျွနု်ပ်တ့ုိ  
ဖပဿနာများြုိ တြာင်းစောြုိင်တေယ်နုိင်ပပီး ဖပုဖပင်  
နုိင်မည်မှာ တသချာပါသည်။ ထိုမေမြ သူ့ြို  
ယုံြြည်သူများသည် တသဖခင်းြို တအာင်နိုင်မည်  
ဟုလည်း ြတိထားခ့ဲပါသည်။ “ငါြ့ို ယုံြြည်တသာ  
သူသည် တသလေန်တသာ်လည်း ရှင်လိမ့်မည်။”  
(ရှင်တယာဟန်ခရစ်ေင် ၁၁:၂၅)
 ထိုသိုတ့သာ အာမခံချြ်ြ တနာြ်တန့ြုိ ြျွန်ုပ်
တိုရ့င်ဆုိင်နုိင်ရန် ခေန်အားတပးတနပါသည်။ မနြ်ဖြန်
တေင် ရင်ဆုိင်ရမည့် နာြျင်ခံစားရဖခင်းများ၊ စုိးရိမ်
ပူပန်ဖခင်းများ၊ ပျင်းရိပငီးတငေ့ ဖခင်းများ အားလံုးတ့ုိ  
အတေြ် ဘုရားသခင်အတူရှိတနတသာတြြာင့် 
တြာင်းစော ရင်ဆုိင်နုိင်ပါသည်။ ရှည်ြြာခြ်ခဲတသာ  
ခရီးလမ်းများြုိ မိတ်တဆေတစ်ဦးြ့ဲသ့ုိ ြျွနု်ပ်တ့ုိနှင့် 
အတူတလောြ်လှမ်းရန်၊ နှစ်သိမ့်တပးရန်နှင့် ခေန်အား 
တပးရန် ြတိတတာ်ထားခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် 
ြျွန်ုပ်တိုြ့ို မည်သည့်အခါမှ ပစ်ခောမသေားပါ။
 ထုိြတိတတာ်အားဖြင့် ငယ်ရေယ်တသာ တြျာင်း 
ဆရာမတလး ကယ်ေယ်သည် ခြ်ခဲတသာ 
မနြ်ဖြန်ြုိ ရင်ဆုိင်နုိင်ခ့ဲသည်။ တဆးစစ်ချြ်အတဖြ 



- ၉ - 

အရ သူမ၏ရင်ဘတ်ထဲတေင် အန္တရာယ်ရိှတသာ 
အြျိတ်တစ်ခုြုိ တတေ့ ရိှခ့ဲရပပီး ခေစိဲတ်ြယ်ရှားရန် 
လုိအပ်လာသည်။ ဆရာေန်များြ သားငံရည်အိတ်  
ကျူမာအဖြစ် တရာဂါသတ်မှတ်ြုသလိုြ်တသာ  
အခါ သူအလေန်တြြာြ်ရေ ံ့ထိတ်လန့်ခဲ့သည်။  
ဓာတ်တရာင်ဖခည်ဖြင့် ြုသမှုခံယူရန် လုပ်ခဲ့  
တသာ်လည်း ြုသတသာတဆးနှင့် ဆန့်ြျင်တသာ 
လြ္ခဏာများ ဖပလာတသာတြြာင့် ြုသမှုြုိ သူ  
ရပ်တန့်လုိြ်ချင်သည်။ သ့ုိရာတေင် ဆရာေန်များြ 
ြုသမှုဆြ်လြ်ခံယူရန် တေန်းအားတပးခ့ဲသည်။
 ၎င်းသည် သူမအတေြ် ဆိုးရေားလှတသာ 
တမော်လင့်ချြ်ပင် ဖြစ်သည်။ မူးတေဖခင်း၊ နာြျင်ဖခင်း၊ 
အစာစားချင်စိတ်ြုန်ခမ်းဖခင်း၊ အိပ်ချင်စိတ်မရိှဖခင်း 
တ့ုိအဖပင် ဓာတ်တရာင်ဖခည်ြုထံုးတြြာင့် စိတ်ြျ 
တေဒနာပါ ခံစားခ့ဲရသည်။ နာြျင်လေန်းတသာ 
တြြာင့် ထုိတေဒနာမှလေတ်တဖမာြ်ရန် တသတြြာင်း  
ကြံစည်လိုစိတ်များ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သိုရ့ာတေင် 
သူမ၏ခင်ပေန်းသည်၊ ၉နှစ်နှင့် ၃နှစ်အသီးသီးရိှတသာ 
သား၂ဦးြုိ ချန်ထားခ့ဲရန်လည်း မဖြစ်နုိင်ဖပန်။ 
များစောတသာစိတ်ဒုြ္ခ၊ တုိးလာသည့်နာြျင်မှုနှင့်   
တေဒနာခံစားရမှုတ့ုိသာ ရိှလာမည့် သူ၏မနြ်ဖြန်များ  
ြုိ မည်သ့ုိ ရင်ဆုိင် ရမည်ြုိ မသိတလာြ်တအာင်
ဖြစ်ခ့ဲသည်။ ထုိြ့ဲသ့ုိ သူမအသြ်တာ၏ အခြ်ခဲ  
ဆံုး၊ အနိမ့်ြျဆံုးအချိန်တေင် ကယ်ေယ်အတေြ်  
တစ်ခုတည်းြျန်ရှိတသာ တမော်လင့်ချြ်မှာ ဘုရား  
သခင် အတပါ်တေင်ထားတသာ ယံုြြည်ချြ်သာရှိ  
တတာ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ တသချာတသာ နှစ်သိမ့်  



- ၁၀- 

ဖခင်းနှင့် အတူရိှတနဖခင်းတ့ုိြ သူမ၏ အတဖခအတနြုိ  
ရင်ဆုိင်ရန် တရေးချယ်ဆံုးဖြတ်နုိင်ခ့ဲသည်။ နာြျင်
ဖခင်းနှင့် တေဒနာြုိတုိး၍ ခံစားရလာနုိင်တသာ်လည်း  
ဘုရားသခင်ြုိ ယံုြြည်ဖခင်းအားဖြင့် သူမ၏
ြင်ဆာတရာဂါြုိ တုိြ်ြျြ်ရန် စိတ်ဓာတ်နှင့် ခန္ဓာ
ခေန်အားများ ရရိှခ့ဲသည်။ ဘုရားသခင်လြ်တတာ်သ့ုိ  
သူမ၏တမော်လင့်ဖခင်းြုိ အပ်နံှလုိြ်ဖခင်းနှင့်  
ဘုရားသခင်သည် သူမနှင့် သူမ၏မိသားစုြုိ  
မည်သည့်အခါမှ စေန့်ပစ်မသေား တြြာင်း သိရိှလုိြ်ရ
ဖခင်းြ သူမြုိ တရှ့ဆြ်ရန် ခံနုိင်ရည်ရိှလာတစသည်။  
အနာဂတ်တေင် မည်သ့ုိဖြစ်လာပါတစ ဘုရားသခင်ြ  
သူတ့ုိြုိ လြ်တတာ်ဖြင့် ဆုပ်ြုိင်တြးမထားမည်ဟု 
ကယ်ေယ် ယံုြြည်ခ့ဲ သည်။
 အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ တယရှုသည် ြျွနု်ပ်တ့ုိ၏ တန့
ရြ်များြုိ လြ်တတာ်ဖြင့် တြးမထားရံုမြ ြျွနု်ပ်
တ့ုိြုိ သူ၏နှလုံးသားနှင့် အနီးဆုံးတေင် ထားရှိ
ပါသည်။ ဘုရားသခင်ထံ တမော်လင့်ချဉ်းြပ်ပါြ  
သူ၏ပငိမ်သြ်ဖခင်း၊ အတူရိှတနဖခင်း၊ ခေန်အားအစေမ်း 
များြုိ ခံစားသိရိှနုိင်မည်ဖြစ်သည်။ မနြ်ဖြန်များြုိ 
သင် တစ်ဦးတည်း ရင်ဆုိင်ရန် မလုိအပ်တတာ့ပါ။ 
 သင်သည် ယတန့တေင် အဆင်မတဖပဖခင်းများနှင့်
 ရင်ဆိုင်တြျာ်ဖြတ်တနရပါြ မနြ်ဖြန်များြို 
ရင်ဆိုင်ရန် ြူညီတပးနိုင်တသာ ခေန်အားအစေမ်း ဖပည့်
ေပပီး သနားြရုဏာရှိတသာ ဘုရားသခင်ထံ လှမ်း
သေားလိုြ်ပါ။



- ၁၁ - 

ဘုေားသခင်ထံ လှမ်းသွားမည်လား။
ဘုေားသခင်ကို သိေှိလာရအာင် မည်သို ့
လုပ်တဆာင်ရမည်ြို သိရှိလိုပါြ လုပ်တဆာင်ရန် 
နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ အနီးဆုံးတေင်ရှိတသာ 
ဘုရားတြျာင်းသို ့ ဆြ်သေယ်လိုြ်ပါ။ သင်သိရှိ 
လိုသမေတသာ တမးခေန်းများြို တစ်စုံတစ်တယာြ်မှ 
တဖြတပးပါလိမ့်မည်။ အဖခားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ 
သမ္မာြျမ်းစာအားဖြင့် ဖြစ်သည်။ သမ္မာြျမ်းစာ 
အားဖြင့်  ဘုရားသခင်အတြြာင်းြို သင်ပိုမို 
သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သလို သင့်အတေြ် လိုအပ်တနတသာ 
သြ်သာဖခင်းနှင့် ပငိမ်သြ်ဖခင်းတပးပါလိမ့်မည်။
 ြျွန်ုပ်တို ့တန့စဉ်ခေန်အားအမှုတဆာင်များမှလည်း 
ြူညီလုိပါသည်။ သင်ဘုရားသခင်ြို တမော်လင့်ရင်း 
မနြ်ဖြန်ြို ရင်ဆိုင်ရန် ခေန်အားြို ရှာတြေရာတေင် 
သင်နှင့်အတူ တလျာြ်လှမ်းလိုပါသည်။ ြျွနု်ပ်တ့ုိ  
ထုတ်တေထားတသာ “ဘေတမော်လင့်ချြ်” စာအုပ်ငယ် 
တလးြုိ တတာင်းဆုိရယူပါ။ ပူးတေပဲါ တတာင်းခံစာ 
ပံုစံတေင် ဖြည့်သေင်း ပပီး ဖပန်လည်တပးပ့ုိနုိင်ပါသည်။ 

 အေန်လုိင်းရိှ myanmar-odb.org တေင်လည်း 
ြျွနု်ပ်တ့ုိ ထုတ်တေထားတသာအဖခားစာတပများြုိ 
ေင်တရာြ် ြြည့်ရှုနုိင်ပါသည်။

 
ဘာသာဖပန်သူ ။  ။ တဆေတဆေလေင်

ြိုးြားြျမ်းချြ်များြို ယုဒဿန်ဘာသာဖပန်သမ္မာြျမ်းစာမှ 
တြာြ်နုတ်တြာ်ဖပသည်။
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ေန�စ�်ခွန်အားအမ� ေတာ်လုပ်ငန်း
အမှတ် (၁) ေစာေတလိန်း၊ ဦးလူနီလမ်း၊ ကရင်အမျ ိ�းသားရပ်ကွက်၊ 
�ကည့်ြမင်တိုင်�မိ��နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ�ကီး။
ဖုန်း - ၀၁-၈၂၁၀၇၉၅၊ ၀၉-၄၂၆၄၉ ၂၀၁၇
အီးေမးလ် - myanmar@odb.org

အနည်းငယ်ေသာ အလှ�ေငွပင်ြဖစ်လင့်ကစား လူများစွာတုိ�၏ပါဝင်ေပးလှ�မ� ြဖင့် 
အသက်တာကုိ ေြပာင်းလဲေစသည့် �� တ်ကပတ်ကျမ်းစာကုိ ေန�စ�်ခွန်အားလုပ်ငန်းမှ 
အြခားသူတုိ�ထံသုိ� မ� ေဝေပး�ုိင်ခ့ဲပါသည်။ အဖဲွ�အစည်းတစ်ခုခု၊ ဂုိဏ်းဂဏအသင်းေတာ် 
တစ်ပါးပါးမှ အရန်သင့် ေငွရင်းရံပံုေငွ မတည်ေပးြခင်း၊ အ�မဲအေထာက်အပ့ံရရန် 
ေငွပင်ေငွရင်း ပစ� ည်းတစ်စုံတစ်ရာေစာင်ထားြခင်းများ မရိှပါ။
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