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   အေဖနဲ႕အေမ  ( မင္းေအာင္သက္လြင္) 
ေတ ခ်င္ရင္လ ဲေတ၊ ေပ ခ်င္ရင္လ ဲေပ 
ေလ ခ်င္ရင္လ ဲေလ၊ ေပြ ခ်င္ရင္လ ဲေပြ 
တျခားလူေတြအျမင္မွာ ဘယ္လုိ ဘာေတြျဖစ္ေနပါေစ 
အေဖဟာ ငါ့ အေဖ ။ 
     ငို ခ်င္ရင္လဲ ငို၊ ပို ခ်င္ရင္လဲ ပို 
     ဆူ ခ်င္ရင္လဲ ဆူ ၊ မူ ခ်င္ရင္လဲ မူ 
     အူ ခ်င္ရင္လဲ အူ၊ ထူ ခ်င္ရင္လဲ ထူ 
     လူတကာ အထင္မွာ ဘယ္လုိ ဘာေတြျဖစ္ေနပါေစ 
     အေမဟာ ငါ့အေမ ။ 
လူတကာကုိ အေဖလုိ႕ ေခၚခြင့္ မရိွသလုိ 
လူတကာကုိလဲ အေမလို႕လ ဲေအာ္ခြင့္ မရိွ - 
တစ္ေလာကလုံးမွာ ငါ့အတြက္ တစ္ေယာက္တည္း  
တစ္သက္လုံးမွာ ငါ့အတြက္ တစ္ေယာက္တည္းရိွတဲ့။ 
ေနာက္တစ္ေယာက္ ထပ္ရွာလုိ႕မရသလုိ 
ေနာက္တစ္ေခါက္ ထပ္ပါလုိ႕မရ။ 
ေနာက္တစ္ေယာက္ အစားထုိးခြင့္ မရိွသလုိ။  
ေနာက္တစ္ေယာက္ ကုိယ္စား ဝင္ခြင့္မရိွတဲ့ 
ငါတုိ႕ ဘဝမွာ - အေဖသာ ပထမ၊ အေမသာ အဓိက 
သူတုိ႕ႏွစ္ဦးသာလွ်င္ ဘုရားေပးတဲ့ ဆုလာဘ္ ထာဝရ။ 
(ဝန္ခံခ်က္။ ေမလ ဒုတိယပါတ္ ႏွင့္ ဇြန္လ တတိယပါတ္ တနဂၤေႏြေန႕တြင္ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ 
ျပည္ဆုိင္ရာ အေမမ်ားေန႕ႏွင့္ အေဖမ်ားေန႕ အမွတ္တရ -ေက်းဇူးရွင္ မိဘနွစ္ပါးအား အမွတ္တရ 
ဂုဏ္ျပဳျခင္း ကဗ်ာ။ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္) 
---------------------------------------------------------- 

        အသင့္ျဖစ္ၿပီလား    Snow (ရခုိင္ေျမ) 
ေဟး - ေလာက ဧည့္သည္ေတြ 
ငလ်င္ေတြလွဳပ္။ မုန္တုိင္းေတြတုိက္၊ ကုန္ေစ်းႏွဳန္းေတြႀကီး၊  
ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ေတြ႕ႀကံဳ။ ဒါေတြကို မင္း လ်စ္လ်ဴရွဳေနတုံး--- 
နိမိတ္လကၡဏာအမ်ိးမ်ိဳး၊ မင္း ျမင္ေန ၾကားေန၊ ကုိးရီးယား ဇာတ္လမ္းတြဲ ၾကည့္သလုိ 
အေပၚယံ သေဘာနဲ႕ ၾကည့္ေန ခံစားေန တကယ့္ျဖစ္ပ်က္ေနတာကုိ --- 
မင္းကုိ ခရစ္ေတာ္ သတိေပးေနၿပီ။ မင္းရဲ႕ အသက္ဝိညာဥ္အတြက္ စိတ္ခ်မွဳရိွၿပီလား။ 
ေလာကရဲ႕ စည္းစိမ္ေတြနဲ႕ ရစ္ပတ္မူးယစ္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ေနတုံးဘဲလား။ 
ေလာကရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြနဲ႕ ဗ်ာမ်ားေနတုံးဘဲလား။ 
ေလာကႀကီးမွာ အဆင္ေျပႏိုင္ဖို႕ ေငြေၾကးေတြ ရွာေဖြ စုေဆာင္းေနတုံးဘဲလား။ 
ခရစ္ေတာ္ႂကြလာေတာ့မယ္။ မင္းရဲ႕အသက္ဝိညာဥ္ကုိ  
မင္းရွာေဖြထားတဲ့ ေငြေၾကးစည္းစိမ္ မကယ္ႏိုင္ဘူး။ 
မင္းရဲ႕ ဝိညာဥ္အတြက္ အသင့္ျဖစ္ၿပီလား။  ။  
-------------------------------------------------------- 
    MOTHER     SamuelSoeLwin 
သားတုိ႕အတြက္ အစစအရာရာ စီမံခန္႕ခြဲ Manager ျဖစ္တဲ့ သားေမေမ။ 
စိတ္ဓါတ္ေထြျပား ေဝကာမဝါးဖုိ႕ စည္းရုံးတတ္ေပ Organizer ျဖစ္တဲ့ သားတုိ႕ အေမ။ 
မေကာင္းျမစ္တား ေကာင္းရာလမ္းသုိ႕ သင္ၾကားေပးေန Teacher ျဖစ္တဲ့ သားရဲ႕ အေမ။ 
ေခတ္စနစ္မွာ တုိးတက္ႀကီးပြား လမ္းညြန္ၾကားေစ Harmony ရွိတဲ့ သားေမေမ။ 
အေျပာမဟုတ္ လက္ေတြ႕နဲ႕ယွဥ္ကုိယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ Exampleျဖစ္တဲ့ သားခ်စ္ ေမေမ။ 
ျမတ္လွဂုဏ္အင္ စံတင္သမုိင္း လူ႕သမုိင္းမွာ Representative အႏႈိင္းမဲ့တဲ့ သားေမေမ။ 
------------------------------------------------- 
     ကုိယ္စား  ဆုိင္းေတာင္ 
ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္သည္။ သခင္ေယရုွကုိ ခ်စ္သည္ 
ဘုရား ဖန္ဆင္းထားသည့္ လက္ရာအတုိင္း ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ခ်စ္သည္။ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ဖန္ဆင္းခံ အခ်င္းခ်င္းကုိ အျပစ္ မျမင္ဘဲ ခ်စ္သည္။ 
အသင္းေတာ္ကုိ ခ်စ္သည္၊ ဝိညာဥ္ မိသားစုကုိ ခ်စ္သည္။  
ယုံၾကည္သူတုိင္းကုိ ခ်စ္သည္။ 
မယံုၾကည္ေသးေသာ သူမ်ား၏ ဝိညာဥ္ကုိ ခ်စ္သည္။ 
ကုိယ့္ကုိ ခ်စ္ေသာသူမ်ားကို ခ်စ္သည္။ ကုိယ့္ကုိ မခ်စ္ေသာသူမ်ားကိုလဲ ခ်စ္သည္။ 
ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ လွ်ံက် စီးဆင္းေနေသာ ခ်စ္စရာ ႏွလုံးသားထဲမွာ  
ေမတၱာအရွင္ သခင္ေယရွဳက ကုိယ္စားရိွေနခဲ့၍ ျဖစ္သည္။ 
------------------------------------------------------------------ 

        အေမ  နန္းရထုိက္(ကနခ) 
   ေလာကမွာ ပန္းကေလးေတြဟာ အဆင္းရနံ႕နဲ႕ ျပည့္စံုလာရင္ 
   လိပ္ျပာေလးေတြက နားခုိခ်င္ၾကတယ္။ ဒါဟာ-သဘာဝဘဲ ဆုိတာ အေမ သိေပမဲ့ 
   သမီးအတြက္ ေသာကမီးေတြ ပူရၿမဲ။ 
သမီး ေရွ႕ဆက္မဲ့ အနာဂါတ္ခရီးအတြက္ ဘုရားတစ္ဆူ ဂူတစ္လုံး သဖြယ္ပါဘဲ။ 

   ပတ္ဝန္းက်င္မုန္တုိင္း ဂယက္ဘယ္ေလာက္ႀကီးပါေစ။  
   အဲဒီ အင္အားစုထဲက လူေတြဘာဘဲေျပာေျပာ၊ ဘယ္လုိဘ ဲေဝဖန္ပါေစ။  
   သမီးအတြက္ အေမ မမွဳခဲ့ဘူး။ 
   ဘယ္ေလာက္ဘဲ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ ဆူးခင္းလမ္း ျဖစ္ပါေစ။  
   အေမဟာ အေရးမထား ကရုမစုိက္ခဲ့ဘူး။  
   သမီးအတြက္ ေခါင္းေမာ့ရင္ေကာ့ၿပီး ျခေသၤ့တစ္ေကာင္လုိ မာန္ဝင့္ခဲ့တယ္။  
   သမီးဘယ္ေလာက္ဘဲ ဆိုးေနပါေစ။ အေမမ်က္ႏွာထား တင္းတင္းနဲ႕ မၾကည့္ခဲ့သလုိ  
   သမီးကုိ မ်က္ႏွာထားခ်ိဳခ်ိဳ စကားဆုိၿပီး ဆုံးမခဲ့တယ္။  
   သမီးကုိ အထင္ေသးတဲ့ မ်က္ဝန္းနဲ႕ မၾကည့္ခဲ့သလုိ 
   ယုံၾကည္စိတ္ခ်တဲ့ မ်က္ဝန္းနဲ႕အၿမဲၾကည့္ခဲ့တယ္။  
   သမီးရင္ထဲမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနသလဲဆိုတာ အေမသိေပမဲ့ 
   အေမ့ရင္ထဲမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနသလဲဆုိတာ သမီးမသိခဲ့ဘူး။ 
   သမီးနဲ႕ အေမဘဝမ်ိဳး ျပန္မရႏုိင္ေတာ့ေပမဲ့ သမီးအတြက္ အေမ့ေမတၱာေတြဟာ  
   မနက္အာရုန္နဲ႕အတူ ထြန္းလင္းေတာက္ပ ေနတဲ့ ေနမင္းႀကီးပါဘဲ။ 
--------------------------------------------------- 

     က်မအတြက္ ခြန္အား   TYT (Family) 
မိသားစုအတြက္ အလွပဆုံးအိပ္မက္ အသိမ္ေမြ႕ဆုံးေပ်ာ္ရႊင္မွဳေတြ  
ဖန္တီးမွဳအတြက္ က်မရယ္ေလ helper ဘဝနဲ႕ သူမ်ားအိမ္မွာ ဆူေငါက္ခံကာ  
ေခၽြး မတိတ္ရလဲ က်မ ဘဝ အထီးက်န္စြာ အားကုိးမဲ့ကာ မေနရဘူး။  
၂၃ ဆာလံ အႀကိမ္ ၇ဝ တုိင္ ေန႕စဥ္ ဖတ္လုိ႕။  
က်မ သခင္ ဘုရားရွင္။ က်မ ခြန္အား သမၼာတရား ျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ 
-------------------------------------------------------------------------   
     အိမ္ေတာ္ကုိျပန္ႏွင့္ေသာ ခ်စ္ေမေမ   Daymu Lay (ဟသၤာတ) 

၂၈-၂-၂၀၁၁ ေမ့လုိ႕ မရတ့ ဲေန႕ေပါ့။ ညဘက္ ၁၁း၁၆နာရီမွာ ျမန္မာျပည္က 
ဖုန္း၀င္လာတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ စကားေၾကာင့္ ႏွလုံးရပ္မတတ္ ခံစားလုိက္ရတယ္။ 
တုန္လွဳပ္ ေျခာက္ျခားစရာ သတင္းက သမီးရဲ႕ေမေမ ခရီးသြားရင္း လမ္းမွာ အက္ဆီးဒင့္ 
ျဖစ္လုိ႕ ဆုံးၿပီတဲ့။ မယုံလုိ႕ အမ်ိဳးေတြဆီ ဖုန္းဆက္ေမးၾကည့္ေတာ့ ဟုတ္တယ္တဲ့။ 
ရုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေနလုိ႕ မွတ္ေတာင္ မမွတ္မိေတာ့ဘူးတဲ့။ ေမေမ ဝတ္ထားတဲ့ 
အဝတ္အစားနဲ႕ အိတ္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ေမေမ ျဖစ္မွန္းသိတာတဲ့။ သမီး ျပန္လာလုိ႕ရရင္ 
ျပန္လာခ့ဲ။ သမီးကုိ ေစာင့္ေနမယ္။ ျပန္လာလုိ႕ မရရင္ ျပန္မလာခဲ့နဲ႕တဲ့။ သမီး စိတ္ 
မခုိင္ရင္ ေမေမ့ကုိ မၾကည့္နဲ႕ေနာ္တဲ့။ ထိန္းခ်ဳပ္လုိ႕မရတဲ့ မ်က္ရည္ေတြ စီးက်လာတယ္။ 
ဘုရား သခင္ကုိလဲ ေမေမ့ကုိ အဲဒီလုိအျဖစ္ ဆုိးဆုိးႀကီးနဲ႕ ဘာျဖစ္လုိ႕ ျပန္ေခၚတာလဲ 
လုိ႕ေမးမိတယ္။ မ်က္ရည္အရႊဲသားနဲ႕ ဆရာမကုိ ေျပာျပေတာ့ ေလယာဥ္ လက္မွတ္ 
အျမန္ ဝယ္ေပးတဲ့အတြက္ ေျမ မခ်ခင္မွာ ေမေမ့ကုိ ေတြ႕ခြင့္ရခဲ့တယ္။ ေအးစက္ 
မာေက်ာတဲ့ ေမေမ့ ခႏၶာမွာ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႕ေပါ့။ ဒီပံုစံနဲ႕ ေမေမ့ကို 
မျမင္ခ်င္ဘူး။ ေၾသာ္ ေမေမရယ္ မေသခင္မွာ ေမေမ အရမ္းကုိ နာက်င္စြာ ခံစားရမွာဘ ဲ
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ေနာ္။ သမီးနဲ႕ စကားေတြ အမ်ားႀကီး ေျပာခ်င္တယ္ဆုိ။ အခုေတာ့ သမီးကုိ ထားခဲ့ၿပီ။ 
ေလာကႀကီးကုိ အၿပီးအပုိင္ ေက်ာခုိင္းထြက္ခြာ သြားခဲ့ၿပီ။ သမီးမွာေတာ့ ပူေဆြးေသာက 
ေတြနဲ႕ အသက္ ဆက္ရွင္ရအုံးမယ္။ ေမေမ့ရဲ႕ ဆုံးမ စကားသံကုိ အၿမဲနားေထာင္ၿပီး 
ေမေမ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵအတုိင္း ေနထုိင္အသက္ရွင္သြားမွာပါ။ ေမေမ့ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး 
အခ်ိန္မွာ တရားေဟာေပးသြားတဲ့ ဆရာကုိ အရမ္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဆရာ ေျပာသြား 
တဲ့ စကားက အရမ္းကုိ ခြန္အားရပါတယ္။ ဘုရား ဖန္ဆင္းထားတဲ့ လူသားေတြ 
ေလာကႀကီးထဲကုိ စတင္ေရာက္ရွိ ေမြးဖြားေသာေန႕သည္ မဂ္လာျဖစ္သလုိ ေသေသာ 
ေန႕သည္လဲ မဂ္လာျဖစ္တယ္။ လူသားတုိင္း ဒီေသျခင္း တရားကုိ မလြဲမေသြ ေက်ာ္ျဖတ္ 
သြားရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္လုိ ပံုစံနဲ႕ဘ ဲ ေသေသ။  အသက္ရွင္စဥ္ ဘုရားသခင္နဲ႕ 
ေပ်ာ္ေမြ႕ၿပီး ဘုရားသခင္ကုိ ကုိးစားယုံၾကည္သူတုိင္း ဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ကုိ သြားရမည္ 
အမွန္ပင္။ အသက္ရွိစဥ္ အၿမဲ ဆုံးမ သြန္သင္ကာ သားသမီးေတြအတြက္ စိုးရိမ္တတ္တဲ့ 
ေမေမ။ က်မ္းစာေတြ ရြတ္ျပ။ သမၼာတရားအတုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္ အသက္ရွင္ဖို႕ တတြတ္ 
တြတ္ ေျပာတတ္တဲ့ ေမေမ။ သုတံၱက်မ္း ၃း၅-၆နဲ႕ အညီ လုိက္ေလွ်ာက္ 
အသက္ရွင္ဖို႕ သူသိပ္ခ်စ္တဲ့ သားသမီး ေလးေယာက္ရဲ႕ မ်က္ႏွာကို 
မေသခင္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ေလးမွာ ျမင္ခြင့္ မရသြားရွာေပမဲ့ အေန 
ေဝးေန တဲ့ သားသမီးေတြအတြက္ အသက္ရွင္စဥ္အခ်ိန္ ညတုိင္း မပ်က္ 
အႀကီးဆုံးမွ အငယ္ဆုံးတုိင္ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ နာမည္ရြတ္ကာ 
ဆုေတာင္းခ်က္ေတြ ျပည့္စံုစြာ အၿမဲဆုေတာင္းေပးသြားတဲ့ ေမေမ။ 
အတုိင္းထက္ အလြန္ ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္ ေမေမ။ ေလာကမွာ သမီး 
အသက္ ရွင္ေနသေရြ႕ ျပန္မဆုံႏိုင္ေပမဲ့ ခ်ိုသာလွတဲ့ ေမေမ့အသံကို 
မၾကား ရေတာ့ေပမဲ့ ေမေမရိွေနတဲ့ ေရႊအိမ္ေတာ္ကုိ သမီး ျပန္လာမွာပါ ေမေမ။ ေပ်ာ္ရႊင္ 
ေသာေန႕။ ေကာင္းစားေသာ ေန႕ရက္ေတြမွာ ဘုရားကုိ ခ်ီးမြမ္းတတ္သလုိ ေသာက 
မုန္တုိင္းေတြ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ လမ္းေတြကုိ ျဖတ္သန္း ေနရတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာလဲ 
စိတ္ဓါတ္မက် ၿပိဳလဲ မသြားဘဲ။ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ ကုိးစားၿပီး ခ်ီးမြမ္းတတ္ဖို႕ 
လုိအပ္ေၾကာင္း သိရွိလာခဲ့ၿပီ။ ေမလမွာ က်ေရာက္တဲ့ ေမေမရဲ႕ ေမြးေန႕နဲ႕ အတူ 
မိခင္မ်ားေန႕ကုိ မႀကိဳဆုိ ဂုဏ္မျပဳလုိက္ရေပမဲ့ ဒီကမၻာမွာ ရွိေနတဲ့ မိခင္ အားလုံးကုိ 
Happy mother’s day လုိ႕ ဒီစာေစာင္နဲ႕အတူ သတင္းစကား ပါးလုိက္ပါတယ္။ 
အေမမ်ားအားလုံး ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ႕ပါေစ။ သားသမီးေတြ အားလုံးကလဲ မိဘေတြအေပၚ 
သိတတ္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္မွဳေပးႏုိင္တဲ့ သူေတြျဖစ္ေစဖုိ႕ ဆုေတာင္း ေပးလုိက္ပါတယ္။ 
မီးအိမ္ရွင္ ကဲ့သုိ႕ အလင္းကုိ ေပးသြားတဲ့ ေမေမရဲ႕ လမ္းျပ သြန္သင္မွဳ၊ ေဖာ္မကုန္ႏိုင္ 
အလြန္ တရာ ႀကီးျမတ္လြန္းလွတဲ့ ေမေမ့ရဲ႕ ေက်းဇူးေတြ ဒီဘဝတစ္သက္ ျပန္ဆပ္လုိ႕ မရ 
ေတာ့ၿပီ။ သီတာစမ္း နံေဘးက ေဒလီယာ ပန္းကေလးလုိ ထာဝစဥ္ လန္းဆန္း ေအးျမ 
ေနတဲ့ ေမေမ့ရဲ႕ အၿပံဳး။ ဆန္ေရကုိ မေမွ်ာ္ကုိးဘဲ စုန္ေရသာ အၿမဲ စီးဆင္းေနတဲ့ ေမေမ့ရဲ႕ 
အႏိွဳင္းမဲ့ ေမတၱာ ဒီတစ္သက္ ျပန္မရေတာ့ၿပီ။ ဒီကမၻာေျမ အျခား တစ္ဘက္ကုိ 
ဟုိအေဝးက မိုးေကာင္းကင္ ထက္အိမ္ ေရႊျပည္နန္း ျမန္းႏွင့္သူ အုိခ်စ္ ေမေမ ျပန္လည္ 
ေအာက္ေမ့ ပူေဆြးလုိ႕ လြမ္းမိတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ဆုံမွာလဲ ဝမ္းနည္း 
ပူေဆြးျခင္း မ်ားစြာျဖင့္ ေမေမ့ကုိ ထာဝရ ခ်စ္ေနမည္။ Daymu Lay (ဟသၤာတ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 
အမွတ္တရမိခင္မ်ားေန႕သုိ႕    F-Penny 

မိခင္မ်ားေန႕ကုိ ေရာက္တုိင္း မိခင္ေတြရဲ႕ ဘဝကုိ 
အားက်ေနမိတယ္။ က်မရဲ႕ မိခင္ကုိလဲ ဂါဝရျပဳရစၿမဲပါ။ အေမ့အတြက္ 
သမီး အရမ္းဂုဏ္ယူတယ္လုိ႕ ေျပာစၿမဲပါ။ ဒီလုိနဲ႕ မိခင္မ်ားေန႕ 
တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ၂၉-၆-၂၀၀၃ မွာ က်မလဲ မိခင္ 
တစ္ေယက္ ျဖစ္ခြင့္ရရိွလာခဲ့ပါတယ္။ မိခင္ရဲ႕ သားသမီးအေပၚ ထားရိွတ့ဲ 
စိတ္ ခံစားမွဳမ်ိဳးစုံ ကုိ က်မကုိယ္တုိင္ ခံစားခြင့္ ရရိွလာခဲ့ရပါတယ္။ ထာဝရ 
ဘုရားသခင္ထံမွ ရရိွတဲ့ ဒီ သားသမီး ရတနာေလးေတြကုိ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္ေဝးစြာ 
ေမြးဖြားခြင့္ ရရိွခဲ့ၿပီးေနာက္ က်မရဲ႕ အသက္ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္မဲ့ အေနအထားကို 
ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ေဖေဖ၊ ေမေမ ေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဳးအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ တမူးၿမိဳ႕ 
ေဆးရုံမွ ဆရာဝန္ ဆရာမမ်ား အလုပ္ရွဳပ္ ဗ်ာမ်ားခဲ့ရပါတယ္။ သူတုိ႕ေတြ ပူပန္ေနေပမဲ့ 
ကာယကံရွင္ က်မ ကေတာ့ တည္ၿငိမ္ ေအးေဆးစြာနဲ႕ ေမြးဖြားလာတဲ့ သမီးေလးကုိ 
ဘယ္လုိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ရမလဲလုိ႕ ေတြးရင္း ထာဝရဘုရားသခင္ထံ ဆက္ကပ္ ဆုေတာင္း 
ေနမိပါတယ္။ ဘုရားက က်မ ဆုေတာင္းသံကုိ နားေညာင္းခဲ့ပါတယ္။ တစ္ရက္ၿပီး 
တစ္ရက္ က်မရဲ႕ က်န္းမာေရး အေျခ အေန ေကာင္းမြန္လာခဲ့ပါတယ္။ ေဆးရုံမွာ တာဝန္ 
က်ေနတဲ့ ဆရာဝန္ႀကီး ကုိယ္တိုင္ အ့ံၾသ မဆုံး ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ေန႕ညမျပတ္ ဆုေတာင္း 
ျခင္းကုိ မရပ္မနားဘဲ ထာဝရ ျမတ္စြာေသာ ဘုရားသခင္ ဒီသမီးေလးရဲ႕ မိခင္ေကာင္း 
တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခြင့္ေပးပါ။ သမီး ေလးကုိ ျပဳစုရခြင့္ ေပးပါ။ က်မ အသက္ရွင္တဲ့ 
မိခင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ ဆုေတာင္းသံကုိ နားေညာင္း 

ေတာ္မူပါသခင္လုိ႕ ဆုေတာင္းေနမိတယ္။ ဘုရားက သူခ်စ္တဲ့ သားသမီး ေတြရဲ႕ 
ေအာ္ဟစ္သံကုိ နားေညာင္းေတာ္မူပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ ေတာ့ က်မဟာ ဘုရားသခင္ 
ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ေၾကာင့္ ယေန႕အခ်ိန္အထိ မိခင္ တစ္ေယာက္ အျဖစ္ 
အသက္ ရွင္ခြင့္ ရရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ ေနာက္တစ္ႏွစ္ မိခင္မ်ားေန႕ ေရာက္ရွိလာတဲ့ 
အခ်ိန္မွာ အသင္းေတာ္က မိခင္မ်ားအားလုံးကုိ ဂုဏ္ျပဳ ပန္းနဲ႕ ခ်ီးျမွင့္တဲ့ အျပင္ ဂုဏ္ျပဳ 
လက္ဖက္ရည္နဲ႕ ဧည့္ခံတည္ခင္းခဲ့ပါတယ္။ က်မ ဘဝမွာ လက္ဖက္ရည္ ေပါင္း 
ေျမာက္မ်ားစြာ ေသာက္ခဲ့ဖူးေပမဲ့ မိခင္မ်ားေန႕ ဂုဏ္ျပဳပြဲက တည္ခင္းတဲ့ လက္ဖက္ရည္ 
ေလာက္ ဘယ္လက္ဖက္ရည္ကမွ အရသာ မရိွခဲ့ပါဘူး။ ခ်စ္သမီးေလးကုိ ရင္ခြင္ ထဲမွာ 
ေပြ႕ပုိက္ ရင္း လက္ဖက္ရည္ကို္ တငုံၿပီး တစ္ငံု ေသာက္သုံး ရင္း က်မ ရင္ထဲ မွာ သိပ္ 
ၾကည္ႏူး ေနခဲ့မိပါတယ္။  

က်မကုိ မိခင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ အသက္ရွင္ခြင့္ ေပးခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေရတြက္ ေနမိပါေတာ့တယ္။ ။ F-Penny (mizo) တမူး 

------------------------------------------------------------------------- 
ခ်စ္ေသာေမေမသုိ႕   Polaweh 

ကုိးလလြယ္ ဆယ္လ ေမြးလုိ႕ ေရာက္လာခဲ့ရ လူ႕ေလာက 
ဘဝသုိ႕ နာက်င္ျခင္း ေဝဒနာ ေမ့ေလ်ာ့ကာ ခ်စ္သမီးေလးကုိ ရင္ခြင္မွာ 
ေပြ႕ဖက္ထားမွာ သမီးမုိက္ေလး ျဖစ္ေနခဲ့လုိ႕ အေမအိပ္ပ်က္ခဲ့ရ ညေပါင္း 
မနည္းခဲ့တယ္။ သုိ႕ေပမဲ့ မညည္းတြား အၿပံဳးနဲ႕သာ ဆီးႀကိဳေနတဲ့ သူဟာ 
ေမေမပါ။ ႏွစ္သုံးေလးႏွစ္မက ငါးႏွစ္အထိ ေမေမ့ႏို႕ စို႕လာတဲ့ သမီးမုိ႕ 
ေက်းဇူးဆပ္ မကုန္ႏိုင္ပါ ခ်စ္ေမေမရာ။ အရြယ္ေရာက္တဲ့ သမီးငယ္ေလး 

လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္ သြန္သင္ေပး သမီးမ်က္ႏွာ မငယ္ရေအာင္ ေနပူေက်ာခင္း 
အလုပ္မေရွာင္ အားအင္ခ်ိနဲ႕ ပင္ပန္းေသာ္လည္း ခ်စ္သမီးေလးအတြက္ လုိတ ရစၿမဲ။ 
သမီးအလိမၼာေလး ျဖစ္ေစခ်င္လုိ႕ လွမ္းလာခဲ့တယ္ စင္ကာပူသုိ႕ တနယ္ျခားေရာက္ 
သမီးေလးအတြက္ ေရာဂါဘယ ကင္းေဝးေအာင္ အၿမဲ ဆုေတာင္း ေနတဲ့ သူဟာ 
ခ်စ္ေမေမပါ။ ခ်စ္သမီးအတြက္ ဒီေမေမကုိ ေပးလုိ႕ ေက်းဇူးတင္တယ္ အဖဘုရား။ 
ခြန္အားေပးပါ သခင္ရယ္။ ဒီေမ့ေမ့ ေက်းဇူးကုိ ဆပ္ဖို႕ကြယ္။ ဒီတစ္သက္ ဆပ္မကုန္တဲ့ 
ေက်းဇူးအတြက္ ခြင့္လႊတ္ေပးပါ ခ်စ္ေမေမရာ။ ေမေမ နားဆင္ေပးဖုိ႕ သမီး ေတာင္းဆုိ 
ေျပာခ်င္ေနလြန္းတဲ့ စကားတစ္ခြန္းက ေမေမ့ကုိ သမီးသိပ္ခ်စ္တယ္။ ဆုိတဲ့ စကားေလးပါ 
ခ်စ္ေမေမရာ။ May God bless is the womb that bore me and the breasts which 
nursed me. ခ်စ္သမီးေလး - Polaweh (ဖိုးေလာအယ္) 

----------------------------------------------------------------------------- 
တူမေလးသုိ႕ေပးစာ  အန္တီ 

သုိ႕ တူမေလး။ အန္တီ သတိရျခင္းမ်ားစြာနဲ႕ စာေရးလုိက္ပါတယ္။ ေရွ႕ဦးစြာ 
အဘဘုရား သခင္ထံမွ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာသည္ သမီးတုိ႕ မိသားစုအေပၚ က်ေရာက္ 
ပါေစလုိ႕ ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။ အာမင္။ 

စင္ကာပူမွာ သမီးအလုပ္ လာလုပ္မယ္ ၾကားေတာ့ အန္တီ အရမ္း ၀မ္းသာ 
ပါတယ္။ သမီးေရ။ အဂၤလိပ္စကားေတာ့ ေျပာတတ္ေအာင္ ေလက်င့္ ထားေနာ္။ အထူး 

သျဖင့္ အိမ္မဳွကိစၥနဲ႕ ပါတ္သက္တာေတြကုိ နားလည္ေအာင္ လုပ္ထား။ 
အန္တီတုိ႕ ျမန္မာ ေတြက အဂၤလိပ္စကား ည့ံေတာ့ အိမ္ရွင္သူေဌးေတြက 
ႏွိမ္တတ္ တယ္။ ကုိယ္က တတ္ထား ေတာ့ အဟန္႕အတားရိွတာေပါ့။ စာလုံး 
ေတြရဲ႕ အဓိပါၸယ္ေတြကုိ ရႏုိင္သ ေလာက္ အလြတ္က်က္ထားပါ။ သမီးေရ 
အန္တ့ီ အတြက္ေတာ့ ဘုရားသခင္က အသင့္ ေတာ္ဆုံး အိမ္ရွင္နဲ႕ အလုပ္ကို 
ျပင္ဆင္ေပးထားတယ္။ အစားလဲ ဝတယ္။ အိပ္ေရးလဲ ၀တယ္။ နားခ်ိန္လဲ 
အမ်ားႀကီးရတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းနဲ႕ ပါတ္သက္ၿပီး သမီးကုိ အန္တီ သက္ေသ 
ခံရမယ္။ အန္တီ ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္လာလုပ္ဖို႕ စိတ္ကူး ထဲမွာ ေတာင္ 

မရိွပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ အန္တီရွိစဥ္က ႏိုင္ငံျခား အလုပ္သြား လုပ္တဲ့ သူေတြ 
ပင္ပန္းတာ ၾကားသိရေတာ့ သူတုိ႕အတြက္ ေမတၱာပို႕ ဆုေတာင္း ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ အေျခ 
အေန အေၾကာင္း ေၾကာင္းေၾကာင့္ အန္တီကိုယ္တုိင္ ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္ လာလုပ္တဲ့အခါ 
ဘုရား သခင္က အန္တ့ီကုိ အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္ေပးခဲ့တယ္။ အရင္တုံးက အလုပ္ 
ပင္ပန္း ခက္ခဲသူေတြအတြက္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့လုိ႕ အဲဒီ ေကာင္းက်ိဳး ကုိ ျပန္ခံစား 
ရပါတယ္။ သုတံၱ ၁၁း၂၅ မွာ သူတပါးကုိေရေလာင္းေသာ သူသည္ ကုိင္တိုင္ ေရေလာင္း 
ျခင္း အက်ိဳးကုိ ခံစားရမယ္လုိ႕ ဆိုထားတယ္။ အန္တီက ပါးစပ္နဲ႕ဘဲ ဆုေတာင္း 
ေရေလာင္းခဲ့တာေတာင္ ဒီေလာက္ အက်ိဳးခံစားေနရရင္ လက္နဲ႕သာ ေလာင္း ခဲ့ရင္ 
ပိုခံစားရမွာ ေသခ်ာတယ္။  တကယ္ေတာ့ ႏွဳတ္ကပါတ္ေတာ္ဟာ အန္တီတုိ႕ ယုံၾကည္ သူ 
ေတြ အတြက္ ဝိညာဥ္ ခႏၵာ စိတ္ သုံးမ်ိဳးစလုံးအတြက္ အသက္ ေသြး ေၾကာ ပါဘဲ။ သိသူ 
ေဖာ္စား မသိသူေက်ာ္သြား ဆိုသလုိ အန္တီတုိ႕ ယုံၾကည္သူ ေတြဟာ ယုံၾကည္ ျခင္း 
နဲတာက တေၾကာင္း။ ပ်င္းတာက တစ္မ်ိဳး။ ခ်န္ထားတာက တစ္ဖံု။ မသိခ်င္ ေယာင္ 
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ocifhpum;  3 -118

ေဆာင္တာက တနည္း ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
သက္ေသ ထူစရာ ေကာင္းႀကီး မခံစားရဘ ဲျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ မေဖာ္စားဘဲ ေက်ာ္သြား 
ၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သမီးေရ ေက်ာ္သြားတဲ့ သူမျဖစ္ဘ ဲ ေဖာ္စားတဲ့သူ ျဖစ္ေအာင္ 
ဘုရားသခင္ ေပးထားတဲ့ က်မ္းစာထဲက ကတိေတာ္ေတြအတုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္ အသက္ 
ရွင္ၿပီး ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ျခင္းနဲ႕ သူတပါးကုိ ခ်စ္ျခင္းကုိ ညီညြတ္မွ်တစြာ နာခံ လုပ္ 
ေဆာင္ ျခင္းနဲ႕ ေကာက္းႀကီး ရယူၾကရေအာင္။ သူတပါးကုိ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ မကူညီ 
ႏိုင္သည့္တုိင္ ဆုေတာင္း ေပးျခင္းျဖင့္ တကမၻာလုံးကုိ ေရေလာင္းႏုိင္ပါတယ္ ဆိုတာ 
ဒီစာမူေလးနဲ႕ သက္ေသခံ ေရးသားလုိက္ပါတယ္။ ဆာလံ ၈၁း၁၀ သင္၏ႏွဳတ္ကုိ က်ယ္ 
က်ယ္ဖြင့္ေလာ့။ ဝေျပာစြာ ေကၽြးမည္။ ဒီက်မ္းပုိဒ္က ဘုရားသခင္အေၾကာင္း မ်ားမ်ား 
ေျပာဖုိ႕ ပါးစပ္ကုိ က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ရင္ မ်ားမ်ားဆုေတာင္းရင္ ဘုရားသခင္က မ်ားမ်ား 
ေကၽြးမယ္လုိ႕ အန္တီနားလည္တယ္ သမီး။  ။ သမီးကုိ ခ်စ္တဲ့ အန္တီ။ 

------------------------------------------------------------------------------- 
အေမ သက္ေသခံခ်က္   M.L 

ေရွးဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမး္ပါတယ္။ ဒီေန႕ထိ 
တုိင္ေအာင္ အသက္ရွင္ေနထုိင္ခြင့္ ရေနျခင္းဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူး 
သက္သက္ ေၾကာင့္ပါဘဲ။ ဘုရားသခင္က က်မကုိ ခ်စ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ 
ခ်စ္သလုိ စာတန္ကလဲ က်မကုိ ခ်စ္ပါတယ္။ က်မ္းစာဖတ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ 
ကုိးရီးယား ကားက အရမ္းေကာင္း ေတာ့ ဇာတ္ကားၿပီးမွဘဲ က်မ္းစာဖတ္ 
ျဖစ္တာ မ်ားပါတယ္။ က်မ္းစာထဲမွာ သင္၏ မိဘကုိ ရိုေသစြာျပဳေလာ့လုိ႕ 
သြန္သင္ထားပါတယ္။ က်မတို႕ အေယာက္စီတုိင္းမွာ မိဘကုိယ္စီ ရွိပါတယ္။ 
က်မ အေဖက ငယ္စဥ္ ကတည္းက ဆုံးပါးသြားခဲ့ပါတယ္။ က်မက ငယ္လြန္း 
ေတာ့ အေဖဆုံးခ်ိန္မွာ ငိုရေကာင္း ရယ္ရေကာင္းမွန္းေတာင္ မသိခဲ့ပါဘူး။ မိခင္ 
ျဖစ္သူနဲ႕ဘဲ က်မ ႀကီးျပင္းေနထုိင္လာခဲဲ့ရပါတယ္။ မိခင္ကလဲ ပညာတတ္ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ရရာအလုပ္လုပ္ရင္း သားသမီးေတြကုိ ေက်ာင္းထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 
မိုးတြင္း ဆုိရင္ ေကာက္စိုက္သလုိ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ေတြ ေက်ာင္းမွာ ေစ်းေရာင္းပါတယ္။ 
က်မဟာ သမီး အလိမၼာ မဟုတ္ပါဘူး အေမနဲ႕ ခနခန စကားမ်ားတတ္တဲ့သူပါ။ အေမဟာ 
အသက္ ႀကီးမွ ကင္ဆာ ေရာဂါနဲ႕ ဆုံးပါးသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အေမ့ 
အသက္ ၇ဝ ရွိပါၿပီ။ ဘုရားေပးတဲ့ သက္တမ္းေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားက အေမ့ကို ေနာက္ထပ္ 
၂ႏွစ္ အပုိဆု ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၇၂ ႏွစ္မွာ အေမ ဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္။  

က်မ အေမ့ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးဝတ္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အေမ 
ေနမေကာင္း ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ အနီးကပ္ ျပဳစုခြင့္ မရခဲ့ပါဘူး။ က်မက တာဝန္နဲ႕ ခရီးထြက္ေန 
ရတဲ့ အတြက္ တစ္လ တစ္ခါေလာက္ အေမ့နား ျပန္ေရာက္ ျပဳစုခြင့္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အေမ အသက္ရွင္ခ်ိန္ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ က်မ လခက က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲ ရေနပါ 
ၿပီ။ အေမဆုံးခ်ိန္မွာ က်မဟာ လခ ၂ဆ။ ၃ဆ။ ၄ဆ ထက္ပိုၿပီး ရသြားပါတယ္။ အေမက 
က်မကုိ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနေစခ်င္ပါတယ္။ သူမ်ားေတြ ႏိုင္ငံျခားသြားခ်ိန္မွာ က်မလဲ 
သြားခ်င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပြဲစားခ က သိန္းနဲ႕ခ်ီ ေပးေနရခ်ိန္မွာ က်မမွာ ေပးစရာလဲ မရိွ။ 
ေပါင္စရာလဲ မရိွ။ ေခ်းငွားစရာလဲ မရိွခဲ့ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ဟာ သူခ်စ္တဲ့ သားသမီး 
ေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ပစ္မထားပါဘူး။ ဘုရားသခင္ဟာ မစတဲ့ ဘုရားျဖစ္ပါ တယ္။ 
က်မဟာ ဒီစင္ကာပူႏိုင္ငံကုိ ပိုက္ဆံ တစ္ျပားမွ မရိွ၊ တစ္ျပားမွ မကုန္ဘ ဲ ေရာက္ရွိ 
လာခဲ့ပါတယ္။ လုိအပ္တဲ့ ေငြကုိ သူေဌးက အကုန္ ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံမွာ က်မက 
မိတ္ပါမစ္ ကုိင္ထားတာပါ။ ဒါေပမဲ့ မိတ္ တစ္ေယာက္လုိ မေနရဘဲ ညီအစ္မ လုိေနရ 
ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဧဖက္ ၆း၂-၃ မွာ 
မိဘကုိ ရိုေသစြာ ျပဳေလာ့။ ဤပညတ္သည္ကား သင္သည္ ျပည္ေတာ္၌ ေကာင္းစား၍ 
အသက္တာ ရွည္မည့္ အေၾကာင္းတည္းဟု ကတိေတာ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ပညတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
က်မ မိခင္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးကိစၥ အဝဝကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳႏုိင္တဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္က 
က်မကုိ ဒီႏိုင္ငံမွာ ေကာင္းေကာင္း ထားခဲ့ပါတယ္။ က်မ ဖာသာဆုိရင္ ဘယ္လုိ စိတ္ကူးနဲ႕ 
မွ စင္ကာပူကုိ လာႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မိဘ မရွိ၊ ပိုက္ဆံ မရိွဘဲ နဲ႕ လာဖုိ႕ ေတာ္ 
ေတာ္ေလး ခက္ပါတယ္။ က်မ ယုံၾကည္တဲ့ ဘုရားဟာ အရာ ခပ္သိမ္းကုိ သိျမင္တဲ့ 
ဘုရားျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ အႂကြင္းမဲ့ ယုံၾကည္ပါတယ္။  ။ ခရစ္ေတာ္၌ - M.L 

----------------------------------------------------------------------------------- 
က်မ၏ညီမေလး     ေရႊသဇင္ 

ညီမေလးသည္ က်မႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သည္။ ေဆြမကင္း မ်ိဳးမကင္း 
ျဖစ္သည္။ ထုိ႕အတြက္ သူ႕ကုိ က်မ သနားမိသည္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက မိဘႏွစ္ပါး ဆုံးပါး 
သြားသျဖင့္ ဘုိးဘြားေတြႏွင့္ ေနလာခဲ့ရသည္။ စာႀကိဳးစားသလုိ အလုပ္လဲ ႀကိဳးစားသည္။ 
လိမၼာ ေရးျခားရိွသည္။ အလယ္တန္း ေအာင္ေတာ့ ဘုိးဘြားေတြက စားဝတ္ေနေရး 
က်ပ္တည္းေပမဲ့  သူ႕ကုိ အမွဳေတာ္ေဆာင္ ျဖစ္ေစလုိ၍ က်မ္းစာေက်ာင္း တက္ေစခ်င္ 
သည္။ ရန္ကုန္ကုိ က်မ ဖုန္းေခၚေတာ့ အေဒၚက သူ႕အေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ အရမ္း 

လိမၼာတယ္။ ပ်င္းလဲ မပ်င္းဘူး။ သင္ေပးရင္ တတ္လြယ္တယ္။ အရမ္းႀကိဳးစားတယ္။ 
ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ပြဲစားခ မလုိတဲ့ အလုပ္တစ္ခုခု ရွာေပးဖုိ႕ တုိင္ပင္ အပ္ႏွံလာတဲ့အခါ။ က်မ 
မေနႏုိင္ေတာ့။ လုိသေလာက္ ေငြပုိ႕ေပးၿပီး ညီမေလးကုိ စင္ကာပူ ထြက္ႏိုင္ေအာင္ 
လုပ္ေပးမိပါတယ္။ အခ်ိန္တန္ေတာ့ သူ စင္ကာပူကုိ ေရာက္လာတယ္။ သူေဌးမ ကလဲ 
သေဘာက်တယ္။ သူလုိခ်င္တဲ့ အသက္အရြယ္။ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေပါ့။ 
ခရစ္ယာန္ဆုိရင္ တျခားဘာသာဝင္ေတြထက္ ထူးျခားတဲ့အတြက္ သူေဌးက သူ႕ကုိ အရမ္း 
သေဘာက်တယ္။ လိမၼာၿပီးသား ႀကိဳးစားတတ္သူဆုိေတာ့ သူ စင္ကာပူမွာ ေတာ္ေတာ္ 
အဆင္ေျပလာပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေတာ့ သူ ဘုရားေက်ာင္းသြားရပါေစေတာ့ ဆုိၿပီး 
သူေဌးဆီ ခြင့္ပန္ အိမ္အထိ လုိက္ေခၚ ဘုရားေက်ာင္းအထိ လုိက္ပို႕။ လမ္းျပ က်မ 
လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သူက တစ္လ ၂ခါေလာက္ ထြက္ခ်ိန္မွာ၊ က်မက တစ္လမွ တစ္ခါဘဲ 
ထြက္ရခ်ိန္ဆုိေတာ့ သူနဲ႕ အဆက္အသြယ္ နဲနဲျပတ္သြားပါတယ္။ က်မ ထြက္ခြင့္ရခ်ိန္မွာ 
သူ႕ကုိ ဘုရားေက်ာင္းသြားဖုိ႕ ဖုန္းဆက္ေခၚေတာ့ သူ ေအာခ်ပ္လမ္းေပၚမွာ အလွဓါတ္ပံု 

ရိုက္ဖို႕ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ သြားေနတဲ့အတြက္ ဘုရားေက်ာင္း အခ်ိန္ 
မမီေတာ့ေၾကာင္း ေနာက္တစ္ေခါက္မွ ေတြ႕မဲ့အေၾကာင္းေျပာျပပါတယ္။ အဲဒီလုိ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားလာၿပီး ေနာက္မွာ သူကုိယ္တုိင္ က်မကုိ ရင္ဖြင့္တာကေတာ့ 
သူ အညာသား တစ္ေယာက္နဲ႕ ခ်စ္ႀကိဳက္ေနမိေၾကာင္း၊ အညာသားက သေဘာ 
က်ေၾကာင္း မိသား ဘသား ပီပီ ေတာင္းရမ္းမဲ့အေၾကာင္း၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ 
ထဲကုိလဲ ဝင္မယ္ဆိုတဲ့ ေကာင္း ေၾကာင္းေတြ မိုးမႊန္ေနေအာင္ ေျပာျပပါတယ္။ 
က်မကေတာ့ စင္ကာပူမွာ အေနၾကာလုိ႕ မယုံၾကည္သူအေၾကာင္း သိထားဖူးသူ၊ 
ဝါရင့္သူ၊ ကုိယ္တုိင္လ ဲ ေလးမွန္ ထားဖူးတဲ့ စာသူငယ္ျဖစ္ေနတာမုိ႕ က်မကေတာ့ 
သူ႕ကုိ ဝါဝါျမင္တုိင္း ေရႊ မထင္ဖို႕၊ အခ်စ္ ျမင္တုိင္း အစစ္ မထင္ဖို႕ ဖုန္းထဲကေန 
သတိေပးလုိက္ပါတယ္။  

မေမွ်ာ္လင့္တဲ့တစ္ေန႕ စီးတီးေဟာမွာ ေငြသြားလႊဲေတာ့ သူ႕ကုိ မထင္မွတ္ 
ဘ ဲ ေတြ႕လုိက္တယ္။ ရုပ္ရည္ကလဲ အရင္လုိ ျပည့္ျပည့္ၿဖိဳးၿဖိဳး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဟုိး 
အရင္ ေတာမွ ေနတုံးက ရိုးရုိးသားသား လွလွပပ။ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း။ ျပည့္ျပည့္ 
တင္းတင္းနဲ႕ ခ်စ္စရာေလးပါ။ အခုေတာ့ မလွေတာ့တာကုိ တမင္ အလွဆင္ထားသလုိ 
မ်က္ႏွာ မွာလဲ ဟန္ေဆာင္ ကြယ္ ဝွက္ထားသလုိ အမူအယာေျပာင္းေနတာ ရိပ္မိ လုိက္ 
ပါတယ္။ ေနေကာင္းပါတယ္။ အဆင္ေျပပါတယ္လုိ႕ သူက ေျပာသြားေပမဲ့၊ သူ႕ 
အေၾကာင္း စဥ္းစားရင္ က်မ အိပ္မေပ်ာ္ခဲ့ပါဘူး။ ေရေျမျခား ႏုိင္ငံျခားမွာ မိဘမဲ့တဲ့ သူ႕ကုိ 
က်မ အရင္း စိုက္ၿပီး အလုပ္ရွာ တာဝန္ခံ ေခၚလာတဲ့ မိဘ တစ္ေယာက္လုိ ျဖစ္ေနတဲ့ 
အတြက္ ေၾကာင့္ ပါဘဲ။  

ထင္ထားတဲ့အတုိင္း ေနာက္တစ္ေန႕ သူ က်မကုိ ဖုန္းေခၚပါတယ္။ သူ႕ 
ရည္းစားက သူ႕ကုို အရင္ရြာကုိ ျပန္ထားႏွင့္ပါ။ ေနာက္က်ရင္ ျပန္လုိက္လာၿပီး ေတာင္း 
ရမ္း လက္ထပ္ပါ့မယ္တဲ့။ ညီမေလး အတြက္ ထူးဆန္းတဲ့ စကားျဖစ္ေနေပမဲ့။ က်မ 
အတြက္ ေတာ့ ၾကားေနက် ဇာတ္ထုပ္ႀကီးပါ။ က်မ က နင္အဲဒီ ေတာက အညာသားကုိ 
ယုံသလား လုိ႕ေမးေတာ့။ ညီမေလးက ယုံတယ္တဲ့။ အမေလးဟဲ့ သူ႕ရည္းစားကုိ ယုံတဲ့ 
ယုံၾကည္ခ်က္က က်မ္းစာထဲက ရွင္ေပတရု ေရေပၚ လမ္းေလွ်ာက္တာထက္ေတာင္ ျပင္း 
ထန္လုိ႕ ေနပါလား။ သူယုံတဲ့အတုိင္း ရြာျပန္သြားပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ေတာင္ မျပည့္ ေသး 
ဘူး၊ သူ႕ရည္းစားက စင္ကာပူကေန ရြာျပန္သြားတဲ့ သူ႕ကုိ ဖုန္းဆက္ေခၚတယ္။ နင္ ေတြ႕ 
တဲ့လူ ႀကိဳက္တဲ့လူရွိရင္ ယူပါ။ ငါ့ကုိ မေစာင့္နဲ႕။ ငါလ ဲနင့္ဘာသာထဲ မဝင္ေတာ့ ဘူး တဲ့။ 
အခ်စ္ရဲ႕ ေျပာင္းလဲမွဳက တယ္ျမန္ပါလား။ က်မ ညီမေလးလုိ ဇာတ္လမ္းေတြ အမ်ားႀကီးွ 
ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ေကာင္မေလးေတြ အခ်စ္အတြက္ ဘဝပ်က္ဆီး သြားခဲ့ၾက တယ္။ 
ျမင္ေနၾကားေနရတာ စိတ္မေကာင္းစရာပါဘဲ။ ေမြးမိခင္ ဘခင္ေတြ ရင္က်ိဳးရေခ် ရဲ႕။ 
ဟုတ္ကဲ့ရွင့္ အစ္မႀကီး အမိရာ ဆုိသလုိ စင္ကာပူေရာက္ နင္တုိ႕ေလးေတြထက္ ေစာ 
ေရာက္၊ နင္တုိ႕ေလးေတြထက္ အခ်စ္တု ေတြကုိ သိကၽြမ္း ျမည္းစမ္းခဲ့ဖူးတဲ့ အစ္မႀကီၤး 
တစ္ေယာက္၊ အေမႀကီၤး တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ေျပာျပခ်င္။ ေရးခ်ခ်င္တာကေတာ့။ က်မ 
ခ်စ္တဲ့ ညီမေလးေတြ ထုိလူညာေတြကုိ ေရွာင္ကြင္းႏုိင္ၾကပါေစ။ (၂တိ၃း၁ ေနာင္ကာလ 
သည္ ခဲယဥ္းေသာ ကာလျဖစ္မည္ဟု သိမွတ္ေလာ့။)      ။ ေရႊသဇင္ 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
ေယရွဳရိွတယ္ (ကေလးအေတြး) Mom 

သူငယ္သြားရာ လမ္းဝ၌ ဆုံးမ သြန္သင္ေလာ့။ သုိ႕ျပဳလွ်င္ သူသည္ အုိေသာ 
အခါ ထုိလမ္းမွ မလြဲ လုိက္သြားလိမ့္မည္။ သုတံၱက်မ္း ၂၂း၆ 

က်မတြင္ တူမမွ ေမြးေသာ ေျမးမေလး တစ္ေယာက္ရွိပါသည္။ အမရာၾကဴ 
ဟုေခၚပါသည္။ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာၿပီး ခ်စ္စရာ ေကာင္းပါသည္။ သူ႕အမိႏွင့္ အဖြားသည္ 
ညအိပ္ယာ ဝင္တုိင္း က်မ္းစာထဲမွ ဒံေယလ။ ယာကုပ္။ ေယာသပ္တုိ႕အေၾကာင္းေျပာျပျပီး 
သိပ္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ က်မ္းစာထဲမွ ကေလးသူရဲေကာင္းမ်ားသည္ အမရာၾကဴ အတြက္ 
မစိမ္းခဲ့ပါ။ ေျမးမေလးသည္ က်မ္းစာႏွင့္ မစိမ္းသလုိ က်မ္းစာသင္ေပးလွ်င္ အတတ္ 
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ocifhpum;  4 -118

ျမန္ေသာ ကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ တစ္ရက္မွာေတာ့ 
က်မတုိ႕ ေမာင္ႏွမတစ္စု ဘုိးဘြားမ်ားေနခဲ့ေသာ ပဲခူးတုိင္း ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕ စိန္တစ္ 
ေဘာ္ရြာသုိ႕ ခရစ္စမတ္ဧဝံေဂလိ သတင္းေကာင္းေဝငွရန္ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံ 
ႏွုတ္ဆက္ရန္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကပါသည္။ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္မွ စိန္တစ္ေဘာ္ရြာသုိ႕ 
ျမင္းလွည္းငွားၿပီး သြားရပါသည္။ ျမင္းလွည္း ၃စီးငွားပါသည္။ ကေလးမ်ားမွာ အမရာၾကဴ 
အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၄ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႕ေလးေတြက ကေလးပီပီ အထုတ္ 
တင္ေသာ ေရွ႕ဆုံးျမင္းလွည္းေပၚသုိ႕ ေျပးတက္သြားေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕ကုိ ထိန္းရန္ 
အဖြား တစ္ေယာက္ႏွင့္ တူမတစ္ေယာက္ပါ အေျပး တက္လုိက္သြားရပါသည္။ ႀကိဳ႕ပင္ 
ေကာက္ ၿမိဳ႕အထြက္ တာဆုံတြင္ ျမင္းလွည္းသမားက တစ္ဘက္မွ လာေသာ သူငယ္ 
ခ်င္း ျမင္းလွည္းသမားတစ္ဦးႏွင့္ ေအာက္ဆင္းကာ စကားသြားေျပာေသာေၾကာင့္ 
ျမင္လွည္းကုိ ခနရပ္ကာ ျမင္းလွည္းႀကိဳးကုိ အဖြားႏွင့္ တူမ ျဖစ္သူထံ အပ္ႏွံ 
ထားခဲ့ ပါသည္။ ထုိတြင္ အမရာၾကဴ တစ္စခန္း ထလာပါသည္။ ျမင္း 
လွည္းႀကိဳးကုိ အဖြား လက္မွ လုကာ သူျမင္းလွည္း ေမာင္းမည္ဟု ဆိုပါသည္။ 
အငယ္ဆုံး အမရာၾကဴ က ဒီလုိေျပာေတာ့ က်န္တဲ့ ကေလးေတြ အားလံုးကလဲ 
သူေမာင္းမည္ ငါေမာင္းမည္ ဆုိကာ အဖြားနွင့္ တူမ လက္ထဲက ျမင္းလွည္းႀကိဳးကုိ 
အတင္း လုၾကပါသည္။ အဖြားျဖစ္သူကလ ဲ ေခသူ မဟုတ္ပါ ဆန္းေဒးစကူးလ္ ဆရာမ 
ျဖစ္သူမို႕ ေျခာက္သည့္ သေဘာျဖင့္ ̏ ရန္ကုန္မွာ ကေလးေတြကုိ တစ္ေယာက္ 
၅ေထာင္က်ပ္ႏွင့္ ေရာင္းစားလုိ႕ရတယ္။ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္မွာ ေစ်းပုိေကာင္း တယ္ 
မလိမ္မာရင္ ကေလးေတြ အားလုံးကုိ ေရာင္းစားခဲ့မယ္ ̋ ဟု ေျပာလုိက္ ပါသည္။ 
ေရာင္းစားခံရမည္စိုးေသာေၾကာင့္ အျခားကေလးမ်ား ခနကုပ္ကာ ၿငိမ္သြားၾက သည္။ 
သုိ႕ေသာ္ အမရာၾကဴက ခပ္တည္ တည္ မတ္တပ္ ထရပ္လုိက္ၿပီး အဖြားကုိ တည့္တည့္ 
ၾကည့္ကာ ေျပာသည့္ စကားက  ̏လုံးဝ မေၾကာက္ဘူး ေယရွဳ ရွိတယ္ ̋ တဲ့ေလ။  

ဟုတ္တာေပါ့။ ညအိပ္ယာဝင္ပံုျပင္မ်ားမွာေသာ္၄င္း အလြတ္ က်က္မွတ္ 
ထားေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားမွေသာ္၄င္း ေယရွဳရိွတယ္ဆိုတာ သူသိေနတယ္ေလ။ အမရာၾကဴ 
ကေတာ့ ကေလးပီပီ ေယရုွကုိ ရိုးရုိးေလးဘဲ ယုံၾကည္ပါသည္။ ေယရွဳရိွရင္ အမရာၾကဴ 
ေၾကာက္ဖို႕ မလုိပါ။ ေယရွဳရိွရင္ အမရာၾကဴ အရာရာကုိ ရင္ဆုိင္ရဲပါသည္။  

မာကု ၁၀း၁၅ ငါအမွန္အကန္ဆုိသည္ကား အၾကင္သူသည္။ ဘုရားသခင္၏ 
ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ သူငယ္ကဲ့သို႕ မခံမယူ။ ထိုသူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ မဝင္ရ။ 

မိတ္ေဆြ ခရစ္ေတာ္ေယရုွ ေျပာခဲ့တဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္။ ၃ႏွစ္သမီးေလး 
အမရာၾကဴ ကဲ့သုိ႕ က်မတုိ႕တေတြ ခရစ္ေတာ္ကုိ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္ ႏွလုံးသားထဲမွာ 
ရိုးရုိးေလး ေခၚဖိတ္လက္ခံ ယုံၾကည္ စိတ္ခ် အားကုိး ခိုလံွဳကုိးစားၾကမယ္ဆုိရင္ ဘဝမွာ 
ႀကံဳေတြ႕ရမဲ့ ဒုကၡမုန္တုိင္းေတြကုိ ေၾကာက္စရာ မလုိပါဘူး။ ေယရွဳရိွေနတာဘဲ မဟုတ္ဘူး 
လား။ မေန႕ ယေန႕ မေျပာင္းလဲဘဲ တည္ရွိေသာ တစ္ဆူတည္းေသာ ထာဝရဘုရားဘဲ 
မဟုတ္ပါလား။ (ငါသည္လည္း ကပ္ကမၻာကုန္သည့္တုိင္ေအာင္ သင္တုိ႕ႏွင့္အတူ အစဥ္ 
မျပတ္ရွိသည္။)   Mom 

------------------------------------------------------------------- 
အလွဆုံးအခ်ိန္ႏွင့္ အလွဆုံးသူ   ခ်စ္လင္းေလး 

မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကု္ိ သိခ်င္ရင္ မနက္ေစာေစာ သူ အိပ္ယာထခ်ိန္မွာ 
ၾကည့္ပါ။ အဲဒီအခ်ိန္က အလွဆုံးဘဲ။ ဒီစကားကုိ ၾကားေတာ့ က်ေနာ္ စိတ္ပ်က္မိပါသည္။ 
ဒီအခ်ိန္ဟာ ရုပ္အဆုိးဆုံး အညစ္ပတ္ဆုံးအခ်ိန္ပါဘဲ။ ဘယ္လုိ အလွဆုံးျဖစ္ႏ္ိုင္ပါ့မလဲ။ 
က်ေနာ္ ထင္တ့ဲ မိန္းမ အလွဆံုး အခ်ိန္ဟာ ေရမုိးခ်ိဳးလွပစြာ ဝတ္စားဆင္ယင္ၿပီး ပြဲလမ္း 
မဂၤလာ တက္ခ်ိန္ဘဲ မဟုတ္ပါလား။ 

မိန္းမတုိ႕သည္ ဆံပင္ ေရႊတန္ဆာ ေက်ာက္ပုလဲ အဘုိး 
ထုိက္ေသာ အဝတ္ႏွင့္ ကုိယ္ကုိ မဆင္ဘဲ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ ဣေျႏၵ 
ေစာင္ျ့ခင္း၊  အားျဖင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အဝတ္ႏွင့္၄င္း ဘုရားသခင္အား 
ရိုေသေလးျမတ္ျခင္းကုိ ျပဳစုေသာ မိန္းမ ဆင္သင့္သည့္ အတုိင္း 
ေကာင္းေသာအက်င့္ႏွင့္၄င္း ကုိယ္ကုိ တန္ဆာဆင္ ---- ၂တိး၉-၁၀ ထုိ က်မ္းစာကုိ 
ဖတ္ၿပီးကာမွ ေရွးပညာရိွတုိ႕၏ စကားအနက္ အဓိပၸါယ္ကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ 
လာမိပါသည္။ အရွက္အေၾကာက္တရား အက်င့္သိကၡာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မိန္းမ၊ တန္ဖိုးရိွ 
မြန္ျမတ္ၿပီး စစ္မွန္သည့္ လွပမွဳကုိ သိေသာ မိန္းမသည္ အိပ္ယာထဲက ထြက္လာၿပီး 
တကုိယ္ရည္သန္႕ရွင္းေရး မလုပ္ရေသးဘဲႏွင့္ မည္သူ႕အၾကည့္ကုိမွ ခံမည္ မဟုတ္သလုိ 
အိပ္ယာႏုိးႏုိးခ်င္း အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ အလွဆုံး ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးႏုိင္ေသာ မိန္းမ 
တစ္ေယာက္၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ လွပမွဳကုိလဲ သတိထားမိ ပါေတာ့တယ္။ 
ထုိ႕အတူ ဟုိး - - အေဝးက အေမ့၏ မနက္စာေစာ အိပ္ယာ ထစ အလွဆုံး အခ်ိန္ 
ေတြကိုလ ဲျပန္လည္ျမင္ေယာင္ လာမိပါေတာ့တယ္။  

မနက္ေစာေစာ အာရုန္တက္ခ်ိန္မွာ အိပ္ယာ ထတတ္တဲ့အေမ။ ႏိုးတာနဲ႕ 
တၿပိဳင္တည္း လ်င္ျမန္စြာ သန္႕စင္ခန္းသုိ႕သြားကာ မ်က္ႏွာသစ္ ကုိယ္လက္သန္႕စင္ၿပီး 

သန္႕ရွင္းေသာ အဝတ္အစားမ်ားကုိ လဲပါ၏။ သနပ္ခါး အေဖြးသားႏွင့္ ၿခံဝင္းထဲ ဆင္းကာ 
ရာသီလုိက္ ပြင့္တတ္ေသာ ပန္းကေလးမ်ားကုိ ခူးၿပီး ေခါင္းမွာ ပန္ပါ၏။ ၿပီးေနာက္ သမၼာ 
က်မ္းစာအုပ္ႏွင့္ ဓမၼသီခ်င္းစာအုပ္ကုိ ယူကာ ဘုရားရိွခိုးပါေတာ့သည္။ ခင္ပြန္းသည္မွ 
စကာ အိမ္သူအိမ္သား အေယာက္စီတုိင္းအားလဲ ဆုေတာင္းေကာင္းႀကီးေပးပါ၏။ အေမ့ 
၏ အာရုဏ္ဦး ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ခ်ိန္ ေအးျမစြာ သီက်ဴးေသာ ဓမၼသီခ်င္းသံမ်ားေၾကာင့္ 
အေဖႏွင့္ က်ေနာ္တုိ႕ ေမာင္ႏွမတစ္စု အိပ္ယာမွ လန္းဆန္းစြာ ႏိုးထၾကပါ၏။ 
က်ေနာ္တုိ႕ေတြ အိပ္ယာမွ ႏိုးတုိင္း အေမ့ရဲ႕ ညစ္တီးညစ္ပတ္ အမူအယာကုိ မေတြ႕ရဘဲ 
သန္႕ရွင္းလွပၿပီး ေမႊးႀကိဳင္ေသာ၊ လန္းဆန္းတက္ႂကြေနသလုိ သိမ္ေမြ႕စြာ ၿပံဳးျပၿပီး မဂ္လာ 

နံနက္ခင္းပါလုိ႕ ႏွဳတ္ဆက္တတ္စၿမဲပါ။ ထုိ႕ေနာက္ အစာအတြက္ ကုုိယ္တိုင္ 
ခ်က္ျပဳတ္ ေကၽြးေမြးပါေတာ့တယ္။ အိမ္မွဳ ကိစၥ အဝဝကုိလဲ စတင္ လုပ္ေဆာင္ 
ပါေတာ့တယ္။ ဒါဟာ အေမ့ရဲ႕ တစ္ေန႕တာ အစျပဳျခင္း၏ လွပ ေကာင္းျမတ္ 
ျခင္းေတြပါဘဲ။  

ေနျမင့္မွ အိပ္ယာထကာ သန္းသန္းေဝေဝႏွင့္ ဆံပင္ကုိ လက္ႏွင့္ 
ကုတ္သပ္ ကာ မႏုိးေသးေသာ ခင္ပြန္းႏွင့္ ကေလးမ်ားကုိ ျမည္တြန္ ဆဲဆုိ 

ေနျခင္း၊ အိမ္လည္ အတင္း ေျပာျခင္း ပ်င္းရိေလးတြဲ႕ျခင္း၊ ဘုရားတရား ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း 
ဂုဏ္ၿပိဳင္ မာန ေထာင္လႊားျခင္း ဇနီးသည္ ျပဳစုရမည့္ဝတ္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း ခင္ပြန္း 
သည္အား မထီေလးစား ျပဳမူ ဆက္ဆံျခင္း၊ မိခင္ေကာင္း တစ္ေယာက္၏ အရည္အခ်င္း 
မျပည့္မွီျခင္း လုံးဝ မရိွေပ။ ခင္ပြန္းသည္အား ရိုေသစြာ ဆက္ဆံ ၿပီး စီးတဲ့ေရ၊ ဆည္တဲ့ 
ကန္သင္း ဆုိေသာ စကားအရ အေမသည္ ပစၥည္းဥစၥာ မ်ားကုိ စံနစ္တက် သိမ္းဆည္း 
တတ္ပါ၏။ စကားကုိ ညင္သာစြာေျပာတတ္ၿပီး သားသမီး မ်ားကုိ သမၼာ တရားႏွင့္ အညီ 
ဆုံးမကာ ပညာ စကားကုိေျပာၿပီး ေမတၱာတရားအားျဖင့္ ဆင္းရဲ ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား၊ ခိုကုိးရာမဲ့ 
သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ား၊ အကူအညီ လုိသူမ်ားကုိ တတ္ႏိုင္ သေလာက္ လက္ကုိ ဆန္႕ကာ 
ေပးကမ္း တတ္ပါ၏။ အသင္းေတာ္ လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ရပ္ေရးရြာေရး ကိစၥမ်ားတြင္ေသာ္၄င္း 
အေမ မပါလွ်င္ မၿပီးေပ။ ခါးကုိ ခြန္အားႏွင့္ စည္းကာ သန္ျမန္ျဖတ္လတ္ေသာ အေမဟာ 
ရြက္လွပင္၊ ဇလပ္ပန္း၊ ဇီဇဝါ၊ ႏွင္းပန္း၊ ေငြပန္း၊ သစ္ခြပန္းတုိ႕၏ အလယ္ ဥယ်ာဥ္ၿခံတြင္း 
လွပေသာ အိမ္ကေလးႏွင့္ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းေသာ မိသားစုကုိ ဖန္တီးပါ၏။ မိသားစုကုိ 
ပိုမို စိုေျပေစပါ၏။ အေမသည္ ပညာ တတ္ မဟုတ္။ ဘြဲ႕ထူး ဂုဏ္ထူးမရိွ ပါေသာ္လည္း 
ရွိ္သမွ် အစြမ္းေလးႏွင့္  သာယာေသာ မိသားစုကုိ သီရီေဂဟာ အျဖစ္ ဖန္တီးႏုိင္သလုိ ရူပါ  
၌ ႂကြယ္ဝျခင္း မရိွပါေသာ္လည္း ၾကည္ျဖဴျခင္း ဘုရားဝတ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း သန္ရွင္းျခင္း 
ယုံၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ သစၥာ ေစာင့္ျခင္း၊ ဣေျႏၵေစာင္ျ့ခင္း စသည့္ အလွတရားမ်ားျဖင့္ 
လႊမ္းၿခံဳထားပါ၏။ အသက္ အရြယ္ ႀကီးရင့္လာသည့္တုိင္ ႏိုးထခ်ိန္မွစ၍ ညအိပ္စက္ 
အနားယူသည္ အထိ ေကာင္းျမတ္ ျခင္းမ်ားျဖင့္ ကုိယ္တုိင္ လွပေနသလုိ နံနက္ခင္း 
တုိင္းမွာလဲ စစ္မွန္ေသာ လွပျခင္းေတြ ဖန္တီးႏုိင္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားေၾကာင့္ သူမႏွင့္ 
အတူ ၾသကာသ ေလာက ႀကီး၏ နံနက္ခင္းတစ္ခုလုံးလည္း ပန္းတုိ႕၏ ရန႕ံတုိ႕ႏွင့္အတူ 
အလွဆုံး အခ်ိန္ တစ္ခုကုိ ပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ၾကေပသည္။ အေမမ်ား အားလုံး ဘုရားသခင္၏ 
ေကာင္းႀကီး မဂၤလာႏွင့္အတူ စစ္မွန္ေသာ လွပျခင္းေတြ ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ၾကပါေစဟု - - - 
ဆႏၵျပဳရင္း - ခ်စ္လင္းေလး 

------------------------------------------------------------------------------------- 
God is good, all the time.    အငယ္ဆုံးသူေလး 

ဟုတ္ပါတယ္။ တကယ္မွန္ပါတယ္။ ဒီလ က်မ အခြန္ေဆာင္၊ ပတ္စပုိ႕ 
သက္တမ္းတုိး စာအုပ္အသစ္ ကိစၥအားလုံး ဘုရားရွင္ထံ အပ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ တကယ္ 
ကူညီတယ္ဆုိတာ မိတ္ေဆြကုိ ေရးျပလုိပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္ အားလုံး အိမ္ရွင္ 
ဆရာမက တာဝန္ ယူမယ္တဲ့။ တကယ္ေတာ့ အိမ္ရွင္ေတြက ယုံၾကည္သူေတြ 

မဟုတ္ပါ ဘူး။ ဘုရားရွင္က စိတ္ႏွလုံး တုိ႕ထိေပးလုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ 
အိမ္ရွင္ ဆရာ၊ ဆရာမနဲ႕ သမီး ႏွစ္ ေယာက္ အတြက္လဲ ဆုေတာင္းေပးပါ။ 

ခရစ္ေတာ္ကုိ ကယ္တင္ ရွင္ အျဖစ္ ယုံၾကည္ လက္ခံ ၿပီး။ သူတုိ႕နဲ႕ 
သက္ဆုိတဲ့ မိသားစုေတြအားလုံး တစ္ေန႕ ခရစ္ေတာ္၌ တစ္လုံး တစ္ဝတည္း 
ျဖစ္ၾကဖုိ႕ေလ။ 

အိမ္မွာ အလုပ္ လာလုပ္တဲ့သူေတြ အားမငယ္ပါနဲ႕။ ဘုရားရွင္ကုိ ဦးထိပ္ 
ထားပါ။ အိမ္အလုပ္လို႕ အျပင္ပန္း လူအထင္ေသးၾကေပမဲ့ မိမိလုပ္တဲ့ အိမ္ေနရာ 
ေလးဟာ ဘုရားရွင္နဲ႕အတူ ေန႕တုိင္းေျပာဆုိပါ။ ဘုရားရွင္က ယုံၾကည္ၿပီး ကုိယ့္ကုိ 
ထားတယ္။ ဒါမိမိရဲ႕ သာသနာဝင္းပါ။ ဘုရားရွင္နဲ႕အတူ ေန႕တုိင္းအလုပ္လုပ္ပါ။ ဘုရား 
အတူ ပါၿပီး လုပ္ေဆာင္တဲ့အတြက္ မိမိမွာ ပူပင္စရာမရ္ိွပါဘူး။ ဝန္က ေပါ့ပါးပါတယ္။ 
အဓိက မိမိကုိယ္ တုိင္ စိတ္ႏွလုံး အႂကြင္းမဲ့ ခိုလံွဳကုိးစားဖုိ႕ပါဘဲ။ ဘုရားရွင္က တစ္ခုၿပီး 
တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ ေပးသြားပါလိမ့္မယ္။ ထာဝရဘုရား၌ ခိုလံွဳျခင္းသည္ လူကုိ ကုိးစားျခင္း 
ထက္ သာ၍ ေကာင္း၏။ ဆာလံ ၁၁၈း၈။ တုိ႕တေတြအားလုံး ခရစ္ေတာ္၌ တလုံးတဝ 
တည္း ရွိၾကပါေစ။ ။ အားလုံးကုိ ခ်စ္တဲ့ - အငယ္ဆုံးသူေလး။ 
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ocifhpum;  5 -118

ေမေမ   (YA) 

သမီးေလးသိပ္ခ်စ္ရတဲ့ ေမေမေရ။ ဘုရားရွင္ထံမွ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ၿငိမ္ 
သက္ျခင္း ေအးခ်မ္းသာယာျခင္းေတြ စကၠန္႕တုိင္း သက္ေရာက္ပါေစလုိ႕ သမီး အေဝး 
ကေန ဆုေတာင္းေပးေနခဲ့တယ္။ အၿမဲတမ္း စိတ္ဆင္းရဲေနရတဲ့ ေမေမ့ကုိ ၾကည့္ရင္း က်မ 
အရမ္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စကၠန္႕တုိင္း ေပ်ာ္ရႊင္ေစခ်င္ခဲ့သူပါ။ 
ေမေမ့ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပခဲ့သလုိ က်မတုိ႕ မိသားစု ဘဝဟာ အရမ္း 
ၾကမ္းတမ္း ခဲ့ပါတယ္။ ေအးခ်မ္းသာယာျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းဆုိတဲ့ အရာ 
ဘယ္မွာလဲ လုိ႕ေတာင္ ေတြးခဲ့မိတယ္။ တစိမ္းဆန္တဲ့ မ်က္ဝန္းေတြၾကားထဲမွာ အေမ 
ယေန႕အထိ ႀကိဳးစား အသက္ရွင္ေနဆဲပါ။ ရဲရင့္စြာ ျဖတ္သန္းဆဲပါ။ ရုပ္ရည္ မခန္႕ျငား။ 
ပညာ ဂုဏ္ပကာသနေတြ မဲ့ေနေပမဲ့ က်မရဲ႕ စံျပ ေမေမပါဘဲ။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ဆုိတဲ့ 
အရာကုိ ခင္ပြန္းသည္နဲ႕ အျခား သားသမီးေတြဆီက မရႏုိင္ေပမဲ့ သမီးေလး သယ္ေဆာင္ 
လာေပးခ်င္ပါတယ္။ ေမေမ့အတြက္ မက်င္းပ ဖူးေသးတဲ့ ေမြးေန႕ပြဲကို လုပ္ေပးခ်င္ပါ 
တယ္။ ေမေမ့ကို အရမ္းခ်စ္တယ္ ဆုိတဲ့ စကားကုိလဲ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 
အဲဒီ အခြင့္အေရးေတြရဖုိ႕ ဘုရားရွင္ထံမွာ ဆုေတာင္းရင္း ေမေမေပ်ာ္ပါေစ။ ေမေမ့ရဲ႕ 
ခ်စ္သမီးေလး - YA 

-------------------------------------------------------------------------------- 
MOTHER       Mary (ဖ်ာပုံ) 

M- Million things she gives 
သားသမီးမ်ားကုိေပးသည့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ေမတၱာတရားကား 
မေရတြက္ႏိုင္ပါ။ 
O- She is growing old. 
အသက္ႀကီးရင့္လာပါၿပီ။ ပို၍ေမာပန္းႏြမ္းနယ္လာပါၿပီ။ သုိ႕ေသာ္ သားသမီးမ်ားအတြက္ 
ဆုိလွ်င္ ႏုပ်ိဳေနဆဲပါ။ အေမ ဆုိသည္မွာ Burden ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး မဟုတ္ပါ။ Blessing 
ေကာင္းေသာအရာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာသာ ျဖစ္ပါသည္။ 
T – Is for the tears. 
မ်က္ရည္မ်ားႏွင့္ ေပးဆပ္ခဲ့ရေသာ္လည္း သားသမီးမ်ားအတြက္ အၿပံဳးမပ်က္ ေလာက 
ခရီးကုိ ဆက္ေလွ်ာက္ေနသူပါ။ 
H – Is for her heart likes pure gold. 
သူမ၏ ႏွလုံးသားသည္ ေရႊစင္ထက္မက အဖုိးတန္ပါသည္။ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ျခင္း ျပဳစု 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ၾကင္နာယုယျခင္း အစရိွေသာ အဖုိးတန္သည့္ ႏွလုံးသားပုိင္ရွင္ ထုိ 
မိခင္ပင္။ 
E – Is for her eye look like a diamond. 
သူမ၏ ေတာက္ပၾကည္လင္ေသာ မ်က္လုံးအစုံသည္ စိန္ပြင့္ကဲ့သို႕ ေတာက္ပ ၾကည္လင္ 
ေနသည္။ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ သားသမီး ရတနာမ်ားအတြက္ သူမ၏ မ်က္လုံးမ်ားသည္ 
အလင္းေရာင္ကုိ ေပးပါသည္။ 
R – Is the right. 
အစဥ္အၿမဲ အမွန္တရားဘက္က ေနၿပီး လမ္းမွန္ကုိ သြန္သင္ေသာ မိခင္။ ဘုရား ေပး 
သနားေတာ္မူေသာ အႀကီးမားဆုံး ေကာင္းႀကီးမဂၤလာသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ ပ်ံ႕ပြားရန္ 
ဘုရားသခင္ ေပးသည့္ လက္ေဆာင္ အစစ္အမွန္သည္ မိခင္ ျဖစ္သည္။ လူ႕ေလာကႀကီး 
တစ္ခုလုံး စနစ္တက် လွပဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အဓိက ပုဂၢိဳလ္မွာ မိခင္ျဖစ္သည္။ ။  

----------------------------------------------------------------------- 
အေမ့အိမ္     နန္းရထုိက္ (က.န.ခ) 

မိခင္မ်ားေန႕ေရာက္တုိင္း မ်က္ရည္ဝိုင္းမိတယ္။ အေမ့ရဲ႕ မ်က္ႏွာ ခ်ိဳခ်ိဳကုိ 
ျမင္ေယာင္ မိျပန္ေတာ့ စိတ္ထဲၾကည္ႏူးမိတယ္။ မာရသြန္ဆုိတဲ့ အခ်ိန္က အေျပး 
ျမန္ေနလုိ႕လား။ က်မ ကုိယ္တုိင္ကဘဲ ဝမ္းစာပင္လယ္ျပင္ႀကီးထဲမွာ ေနထြက္ ကေန 
ေနဝင္တုိင္ အထိ ကူးခတ္ေနရလုိ႕လား မသိဘူး။  မိခင္မ်ားေန႕ေတာင္ ေရာက္ေတာ့မယ္ 
ေနာ္လုိ႕ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္က ဖုန္းဆက္ သတိေပးမွ မိခင္မ်ားေန႕ ေရာက္ေတာ့ 
မွာပါလားလုိ႕ အသိက ဝင္လာမိပါတယ္။ က်မလုိဘဲ မိခင္မ်ားေန႕ကို ေမ့ေနသူေတြ ရွိခ်င္ 
ရွိမွာပါ။ မျပည့္စံုေသးတဲ့ ဘဝ။ မၿပီးေျမာက္ေသးတဲ့ ဆႏၵေတြကုိ ႀကိဳးစား ရုန္းကန္ရင္း 
အေမနဲ႕ ေဝးေနရတာ ၄-၅ႏွစ္ေတာင္ရွိၿပီ။ ဒီလုိ မိခင္မ်ားေန႕ေရာက္တုိင္း ေက်းလက္က 
ရြာဘုရားေက်ာင္းေလးမွာ အေမမ်ား ထုိင္ေနက်ပုံကုိ သတိရျမင္ေယာင္မိတယ္။ သတိရ 
ျခင္းေတြ ရင္ဘတ္ထဲ သိမ္းထားၿပီး ခြင့္ရက္ရလုိ႕ အိမ္ျပန္ခဲ့ရင္ အေမ့ကုိ သတိရတဲ့ 
အေၾကာင္းကုိ အန္ထုတ္ၿပီး ေျပာျပလုိက္မယ္။ သမီးေရ ေရာက္တဲ့ အရပ္မွာ ေပ်ာ္ေအာင္ 
ေန။ ေတြ႕တဲ့သူနဲ႕ သင့္ေအာင္ေပါင္း။ လူေတြနဲ႕ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေန။ သူတပါး အေပၚ အျပစ္ 
ျမင္စိတ္ မရိွနဲ႕။ သူတပါးကုိ သဝန္တုိ မၿငိဳျငင္နဲ႕ ေမာက္မာ ရိုင္းပ် ေဒါသ မႀကီးနဲ႕ ဆုိတဲ့ 
အေမ့ရဲ႕ ဆုံးမ စကားေတြဟာ က်မရဲ႕ ေသြးေၾကာထဲကုိ အႏံွ႕ စီးဆင္းေနဆဲ။ ဘုရား 
ေက်ာင္းေလးမွာ လူစံုတက္စံုနဲ႕ေပ်ာ္စရာ မိခင္မ်ား ေန႕ကုိ က်င္းပေနၾကၿပီး အေမမ်ား 

ကလဲ သားသမီးမ်ားကုိ ဆုေတာင္း ေကာင္းႀကီးေပးေနၾကေပမဲ့ သမီးကေတာ့ 
ဖုန္းကေလးထဲမွာဘဲ အေမ့ရဲ႕ ဆုေပးသံကုိ နားေထာင္ၿပီး ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ ေနရပါတယ္။ 
ဘယ္လုိဘဲ အေတြးေရာင္စံုေတြ ႀကိဳးစား ျခယ္ၾကပါေစ တရိပ္ရိပ္ ေပၚလာတာကေတာ့ 
အေမ့ရဲ႕ မ်က္ႏွာပါဘဲ။ အထူးသျဖင့္ မိဘနဲ႕ ေဝးရာ ေျမမွာ စြန္႕စြန္႕စားစားး အလုပ္ 
လုပ္ေနတဲ့ ဘဝတူ သူငယ္ခ်င္းေတြလဲ က်မလုိ အေမကုိ ခပ္ေဝးေဝး ကေန လြမ္းေန 
ၾကမွာပါ။ သစ္တစ္ပင္ေကာင္းရင္ ငွက္တစ္ေသာင္း နားႏုိင္သလုိ ဘဝအတြက္။ မိသားစု 
အတြက္ ႀကိဳးစား ရုန္းကန္ရင္း မိခင္မ်ားေန႕ေရာက္တုိင္း ေက်းလက္က လွ်ပ္စစ္မီး မရိွေပ 
မဲ့ ဆီမီးခြက္ ကေလးနဲ႕ ထိန္ထိန္သာေနတဲ့ အေမ့အိမ္ကုိ လြမ္းေနမိပါေတာ့တယ္။ 

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

ဖခင္ေမတၱာ   Polaweh (ဖုိးေလာအယ္) 
ေရွးဦးစြာ ဒီႏွစ္ေရာက္လာမဲ့ ဖခင္မ်ားေန႕မွာ ေက်းဇူး 

ရွင္ ဖခင္ႀကီးမ်ားအေပၚ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေကာင္းႀကီး ဆုေက်းဇူး 
မ်ားစြာႏွင့္အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ၿငိမ္သက္ျခင္း မဂၤလာ အျဖာျဖာ 
သြန္းေလာင္းပါေစေသာ္ဝ္။ က်မတုိ႕ လူ႕ေလာကသုိ႕ ေရာက္ 
မလာ ခင္ အေမက က်မတုိ႕ကုိ စၿပီး သေႏၶတည္ လုိက္ပါၿပီလုိ႕ 

စသိတဲ့ အခ်ိန္မွာ အေပ်ာ္ဆုံး ဝမ္းအသာဆုံး လူသားဟာ ေဖေဖပါ။ က်မတုိ႕ ဟုိး အေမ့ 
ဝမ္းထဲကေန လူျဖစ္လာခဲ့တဲ့ အခိ်န္က စၿပီး ဖခင္ဟာ သူ႕ရဲ႕ သားသမီးေတြ လူတစ္လုံး 
သူတစ္လုံး ျဖစ္လာႏိုင္ဖို႕အတြက္ ဆုိၿပီး ဖခင္ေမတၱာ အျပည့္နဲ႕ အသက္ကုိ ပဓာန 
မထားဘဲ နာက်င္မွဳေဝဒနာ မ်ားကုိ ႀကိတ္မွိတ္ ခံရင္း လုွပ္ရွားရုန္းကန္ လာခဲ့ရပါတယ္။ 
ငါ့သားသမီးေတြအတြက္ ဆုိၿပီး သုံးရာသီ မေရွာင္ အသက္ကုိ ဖက္နဲ႕ ထုပ္ၿပီး လုိအင္ 
မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ သားသမီးေတြ လမ္းမွန္ ေရာက္ေအာင္ ပညာ 
တတ္ ျဖစ္ေအာင္ သြန္သင္လမ္းျပပုိ႕ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္။ ျပသနာ ႀကံဳလာရင္ ေရွ႕တန္းက 
ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းတတ္သူပါ။ တနယ္တျခားထိ ေရာက္ေအာင္ သြား၍ တိုင္းတပါးသား 
ၾကားမွာ လုပ္အားႀကိဳးစားျပခဲ့တဲ့ေဖေဖ။ လိွဳင္းလုံး ေလလုံးၾကားမွာ ဝမ္းစာရွာခဲ့တဲ့ေဖေဖ။ 
အၿပံဳးတစ္ခ်က္ မပ်က္ လုပ္ေကၽြးခဲ့တဲ့ ေဖေဖ ေတြရယ္ပါ။ ဒီကေန႕ ဖခင္မ်ားေန႕မွာ ဖခင္ 
ေမတၱာတရားႀကီးပုံကုိ ေဖာ္ျပေသာအားျဖင့္ အျဖစ္မွန္ေလးတစ္ခုကုိ ေဝငွခ်င္ပါတယ္။ 
က်မ ေနတဲ့ ရြာမွာဆုိရင္ ေတာင္ယာလုပ္တဲ့သူ မ်ားပါတယ္။ ဆင္ရိုင္း ေတြလဲ တကယ္ 
ေပါပါတယ္။ အဲဒီရြာက အေဖ အမ်ားစုဟာ ဆင္ရိုင္းေတြၾကားမွာ ရုန္းကန္ လုပ္စားရတဲ့ 
သူေတြပါ။ က်မရဲ႕ ရြာက ဖခင္တစ္ဦးဟာ သားသမီး ေလးေယာက္ ရွိပါတယ္။ 
ေက်ာင္းသား လူမမယ္ေလးေတြပါ။ တစ္ေန႕မွာ သူ႕သားႏွင့္ သမီး အႀကီးႏွစ္ေယာက္နဲ႕ 
အတူ ေတာင္တက္ၿပီး အလုပ္သြားလုပ္ၾကပါတယ္။ အသြား ေခ်ာခဲ့ေပမဲ့ အျပန္လမ္းမွာ 
ဆင္ရိုင္းေတြရဲ႕ ရန္ကုိ ေရွာင္ရင္းနဲ႕ဘဲ မလြတ္တဲ့ အျပင္ ဆင္ႀကီးနဲ႕ တည့္တည့္ 
တုိးပါတယ္။ ဆင္ေတြ႕ရင္ ထြက္ေျပးရမွာက ထုံးစံဘဲေလ။ အဲဒါနဲ႕ သူတုိ႕လဲ ဒါဟာ 
အသက္အႏၱရာယ္နဲ႕ ဆုိင္တာမုိ႕လုိ႕ လြတ္ေအာင္ ထြက္ေျပးၾကပါတယ္။ အေဖနဲ႕ သားက 
ေယာက္်ားေလးေတြဆုိေတာ့ လ်င္ျမန္ေပါ့ပါးၿပီး ဆင္လြယ္လြယ္နဲ႕ မမီ ႏိုင္တဲ့ ေခ်ာက္ 
ကမ္းပါးရဲ႕ အေပၚကုိ ေရာက္သြားတာေပါ့။ သူ႕ သမီးေလးက ေနာက္မွာ က်န္ခဲ့ ပါတယ္။ 
ဆင္ႀကီးလဲ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ နီးလာပါၿပီ။ အဲဒါနဲ႕ အေဖ ျဖစ္သူက သူ႕ သမီးကုိ ကူညီဖို႕ 
အတြက္ ေအာက္ကုိ ျပန္ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ သူ႕သမီးကုိ အေပၚ ေရာက္ေအာင္ ကူတြန္း 
ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူ႕သမီး လြတ္သြားပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ သူ အေပၚ တက္ရမဲ့ အလွည့္မွာ ဆင္ႀကီး 
ဟာ အရမ္းနီးကပ္ေနတဲ့အတြက္ ဆင္ႏွာေမာင္းနဲ႕ အရိွန္ ျပင္းစြာ ရိုက္ခ်တဲ့ ဒါဏ္ကုိ 
သူခံလုိက္ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ ဆင္ႀကီး ေျခေခ်ာ္ၿပီး ေခ်ာက္ထဲ 
က်သြားလုိ႕ ထိခ်က္ မျပင္းခဲ့ပါဘူး။ ရိုက္ခ်က္ မျပင္းေပမဲ့ သူ႕ရဲ႕ ေျခသလုံး တစ္ဘက္ 
ေတာ့ ထိသြားပါတယ္။ အေဖသာ မကယ္ခဲ့ရင္ သမီး ဘဝ မေတြးဝံ့့ စရာပါ။ အေဖ 
ျဖစ္သူကေတာ့ လနဲ႕ ခ်ီၿပီး ေဆးကုသမွဳ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ႀကီးျမတ္လွတဲ့ ဖခင္ေမတၱာ 
ေၾကာင့္သာ သမီးေလး အသက္ဆက္ခဲ့ရတာပါ။ ေရႊေငြထက္ အဖုိး ျဖတ္လုိ႕ မရတဲ့ 
ဖခင္ေမတၱာ။ တစ္ဘက္သတ္ စီးဆင္းတဲ့ ေမတၱာေရစင္ ႀကီးျမတ္ လွပါတယ္။ ထာဝရ 
အဘ ျဖစ္ေသာ အဘဘုရားသခင္က မိမိ သားေတာ္ရင္းကုိ မႏွေျမာ ဘဲ စြန္႕ေတာ္ 
မူသည့္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႕ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏ တဲ့။ ဖခင္မ်ား အားလုံးကုိ ဘုရား 
သခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစလုိ႕ ဆုေတာင္းေရးသား ဂုဏ္ျပဳလုိက္ ပါတယ္။  ။   

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

ခ်စ္ေသာေဖေဖ  Boinu (တမူး) 
ဖခင္မ်ားေန႕လုိ႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေန႕ကေလးပါ။ အေဖနဲ႕ အနီးမွာ ရွိစဥ္တုံး 

က ခံစားခဲ့ရဖူးေသာ ေမတၱာေတြကုိ အခုေတာ့ အေဝးတစ္ေနရာကေန ျပန္ၿပီး သတိရေနမိ 
ပါတယ္။ ပါးပါး။ အထပ္ထပ္ ႏွုတ္နဲ႕သြန္သင္ခဲ့တဲ့ စကားေတြက ေလာကရဲ႕လမ္းေပၚ 
ယုိင္နဲ႕နဲ႕ လမ္းေလွ်ာက္ေနတဲ့ သမီးအတြက္ အထိန္းအမတ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ သတိရ 
ပါတယ္ ေဖေဖ။ သမီးႀကီး ငယ္တုံးက ဆုိးႏြဲ႕ခဲ့တာေတြကို ၾကည္ႏူးစြာ ခံယူတတ္တဲ့ 
ေဖေဖ။ ညအိပ္ယာဝင္ခ်ိန္ဆုိ ရင္ခြင္ထဲထည့္။ က်မ္းစာထဲက ပံုဝတၳဳေလးေတြနဲ႕။ သမီး 



 

The LORD’S 
Word 6-118 

ocifhpum;  0dnmOfa7;7m pmapmif/   trSwfpOf 118 /      ZGefv 2011 ckESpf/        pifumylEdkifiH&Sd   jrefrmc&pf,mef   

toif;awmfrsm;twGif;  tcrJh  jzefYcsd7ef          uefYowf        xkwfa0onf/ 

 
 

ocifhpum;  6 -118

အိပ္ေအာင္ ေခ်ာ့သိပ္တတ္ခဲ့တယ္။ ရံုးမွာတစ္ေနကုန္ ေခါင္းရုွပ္ ပင္ပန္းထားေတာ့။ ပံုျပင္ 
တစ္ဝက္ေလာက္လ ဲေရာက္ ေရာ။ သမီး မအိပ္ခင္ ေဖေဖ အရင္ အိပ္ေမာက်သြားတတ္ 

တယ္။ ပံုျပင္ နားေထာင္တဲ့ သမီးေလးက ပံုျပင္အစား 
ေဖေဖ့ေဟာက္သံ ထြက္လာေတာ့ မေက် မနပ္နဲ႕ အေဖ့ကုိ 
မရမက ျပန္ႏွိဳး အစကေန ျပန္စလုိ႕ ဂ်ီက်တတ္တဲ့ သမီးကုိ 
အခ်စ္ပိုတဲ့ သမီးရဲ႕ ေဖေဖ။ ဆန္းေဒးစကူးလ္ ဆရာမက 
ေျပာျပတယ္။ တုိ႕တေတြရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 

ဗိမၼာန္ေတာ္ျဖစ္တယ္။ သန္႕ရွင္းမွဳ ရွိရမယ္။ ဗိမၼာန္ေတာ္ ထဲမွာ အရက္ မေသာက္ရ၊ ကြမ္း 
မစားရ။ ေဆးလိပ္ မေသာက္ရဆုိေတာ့ သမီးရဲ႕ ေဖေဖက ေဆးလိပ္ ေသာက္တယ္ေလ။ 
ဘုရားသခင္ ေဖေဖ့ကုိ စိတ္ဆုိးေတာ့မွာဘဲလုိ႕ သမီးေလး အစုိးရိမ္ ပိုၿပီး 
ဆန္းေဒးစကူးလ္လဲ ၿပီးေရာ အိမ္ကုိ္အေျပးေလးျပန္ေရာက္လာ ကာ ပါးပါး ဆရာမက 
သမီးတုိ႕ကုိ ေျပာျပတယ္လုိ႕ အစခ်ီၿပီး ေဆးလိပ္ မေသာက္ရလုိ႕ ဆုံးမေနတဲ့ ၄ႏွစ္အရြယ္ 
သမီးေလးရဲ႕ စကားကုိ ေဖေဖသေဘာက်စြာနဲ႕ ရယ္ေနေပမဲ့ အေလးအနက္ ထားခဲ့တယ္။ 
ႏူးႏူး(ေမေမ) ဆုိရင္ ေျပာစမတ္ကုိ ျဖစ္လုိ႕၊ သူ႕သမီး ေျပာမွ ေဆးလိပ္ျဖတ္ေတာ့တယ္တဲ့။ 
အခုအခ်ိန္အထိ ဒီအေၾကာင္းေလး စကားစပ္မိရင္ ေဖေဖ သေဘာက်ၿပီး ၿပံဳးလုိ႕ေပါ့။ 
သမၼာက်မ္းစာထဲက ယုံၾကည္ျခင္းဖခင္ အာၿဗံဟံရဲ႕ ရိုးသား ေျဖာင့္မတ္စြာ ထာဝရဘုရား 
ကုိ ကုိးကြယ္ျခင္းက ေဖေဖ့အတြက္ Role Model ေပါ့။ သမီး အပါအဝင္ ေဖေဖ့ 
သားသမီးငါ့းေယာက္စလုံးကုိ သမၼာတရားနဲ႕ယွဥ္တဲ့ ႏွုတ္ႀကိမ္လုံးနဲ႕ ဆုံးမ တတ္သလုိ 
တုတ္ႀကိမ္လုံးလဲ သုံးတတ္တယ္။ မိုက္ေသာ သေဘာသည္ သူငယ္၏ စိတ္ႏွလုံးထဲမွာ 
ထုပ္ထားလွ်က္ရွိ၏။ သုိ႕ေသာ္လည္း ဆုံးမေသာ ႀကိမ္လုံးသည္ ထုိသေဘာကုိ ေဝးစြာ 
ႏွင္တတ္၏။ သုတံၱ ၂၂း၁၅ ဆုိတဲ့ သုတံၱစကားကုိ ေဖေဖ ေကာင္းေကာင္း သေဘာ 
ေပါက္ခဲ့တယ္။ အရုိက္ခံထိခဲ့တုံးက ဆုိးလုိက္တဲ့ င့ါအေဖလုိ႕ ေရရြတ္ ခဲ့ဖူးေပမဲ့ သားကုိ 
ခ်စ္ေသာသူမူကား ငယ္ေသာအရြယ္မွစ၍ ဆုံးမတတ္္၏။ ဆုိတဲ့ သုတံၱ ၁၃း၂၄။ ကုိ 
ဖတ္မိသိရွိမိတဲ့အခါမွာ ေဖေဖ့ေမတၱာကုိ နားလည္လာခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ ေဖေဖဟာ 
တုတ္ႀကိမ္လုံးနဲ႕ ႏွုတ္ႀကိမ္လုံး မသုံးေတာ့ပါဘူး။ ဘုရားရွင္ ထံမွလာေသာ ေကာင္းႀကီး 
မဂၤလာမ်ား သားသမီး အေယာက္စီတုိင္းခံစားရဖုိ႕ အတြက္ (အထူးသျဖင့္) အေဖနဲ႕ 
အေဝးမွာ ရွိေနၾကတဲ့ သားႀကီး၊ သမီးႀကီးအတြက္ အဘ ဘုရားရွင္ထံ ဒူးေထာက္ 
ဆုေတာင္း ေနလွ်က္ပါ။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ခရစၥမတ္မွာ ဘုရား သခင္ရဲ႕ ပို႕ေဆာင္မွဳျဖင့္ 
အမိေျမ ကုိ ျပန္ေရာက္တဲ့အခါမွာ ေလာကဓံေၾကာင့္ ရုပ္ရည္အုိမင္း သြား ေပမဲ့ ေဖေဖ့ရဲ႕ 
သမီးကုိ ခ်စ္တဲ့ေမတၱာစိတ္ကျဖင့္ သစ္လြင္ေတာက္ပေနဆဲေလ။ အရင္ ကလုိ၊ အရင္ 
ကထက္ သနား ကရုဏာပုိၿပီး သမီးအတြက္ ဘုရားသခင္ထံ ဒူးေထာက္ ဆုေတာင္း 
ေကာင္းႀကီး ေပးေနဆ ဲ ေဖေဖ့ခ်စ္ေသာ ေမတၱာကုိ ႏွုတ္ကေန တဖြဖြ မေျပာႏုိင္ ေပမဲ့ 
ဒီစာေလးနဲ႕ ေဖေဖ့ေမတၱာကုိ မွတ္တမ္းတင္ပါရေစ။ အေဝးမွာ ရွိေနေသာ သမီးရဲ႕ 
ေဖေဖႏွင့္ ဖခင္မ်ားအားလုံးကုိ အဖဘုရားသခင္သည္ ရွည္ေသာ အသက္ႏွင့္ ရစ္ပတ္ 
ေတာ္မူပါေစေသာ။  
     ေက်းဇူးေတာ္အေပါင္းကုိ ေရတြက္လွ်က္ - Boinu (Dei Nei Neng) တမူး။  

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

(ထာဝရအဘ)      မင္းေအာင္သက္လြင္ 
ႏွစ္ပတ္လည္၍ ဖခင္မ်ားေန႕ တဖန္ ေရာက္ရွိ 

လာခဲ့ျပန္ ပါၿပီ။ ေလာကဖခင္မ်ား လူတုိင္းကုိယ္စီ ရွိၾကပါ သည္။ 
ဖခင္ကုိ မျမင္ဖူးေသာ သူမ်ား၊ မေတြ႕လုိက္ရေသာ သူမ်ား 
ရွိေကာင္း ရွိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖခင္ မရိွသူ ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ 
ေလာက ေသြးသား ဖခင္ရွိသလုိ၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ ထာဝရဖခင္ အေၾကာင္း သိသူ သာ၍ 
နည္းပါး ပါလိမ့္မည္။ လူသားတုိင္းက မသိေသာ္လည္း လူသားတုိင္းကုိ သိေသာ ထာဝရ 
ဖခင္ အေၾကာင္း ဖခင္မ်ားေန႕ အမွတ္တရ ေရးသားလုိက္ရပါသည္။   

ထုိသူသည္ အုပ္စိုး ျခင္း အာ ဏာစက္ ရွိလိမ့္မည္။ နာမေတာ္မူ ကား ထာဝရ 
အဘဟု ေခၚေဝၚ သမုတ္ ျခင္း ကုိ ခံေတာ္မူလိမ့္မည္။ (ေဟရွာ ယ ၉း၆) 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ယုံၾကည္ သူ အမ်ားစုသည္ ထာဝရ အဘ ဆုိေသာ အမည္ နာမကုိ 
ခမည္းေတာ္ဘုရားအား တုိင္တည္ရည္ညႊန္း၍ ေခၚဆုိေလ့ ရွိၾကပါ သည္။ သုိ႕ရာတြင္ ထုိ 
အမည္နာမသည္ ခမည္းေတာ္ တစ္ပါးတည္း အတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ၊ သားေတာ္ သခင္ 
ေယရႈခရစ္ေတာ္ ဘုရားႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ေၾကာင္း သိထားသင့္ပါသည္။ တမန္ 
ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပါလုမွ ေယရႈခရစ္၏ ထာဝရ တည္ရွိျခင္းကုိ သမၼာက်မ္းစာမွ ဖြင့္ျပထားပါ 
သည္။ သားေတာ္သည္လည္း ခပ္သိမ္းေသာ အရာ မျဖစ္မီ ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ခပ္သိမ္းေသာ 
အရာတုိ႕သည္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္သာ တည္ၾက၏။ (ေကာေလာသဲ ၁း၁၇) 

ထုိ႕အျပင္ ဤကမၻာေလာကႀကီးအား သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္မွ ဖန္ဆင္း 
ထားေၾကာင္း ဆက္လက္ေရးထားပါသည္။ ထုိသားေတာ္သည္ ခပ္သိမ္း ေသာ 
အရာတုိ႕ကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ (ေကာေလာသဲ ၁း၁၆) 

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လဲ မိမိတုိ႕၏ သကၠရာဇ္ ျပကၡဒိ္န္မ်ားအား ေယရႈ 
ခရစ္ေတာ္၏ ေပၚၿပီးသည့္ ကာလႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ မတိုင္ခင္ ကာလ ဟူ၍ ဘီစီ ႏွင့္ ေအဒီ 
ကာလႏွစ္ခု ပိုင္းျခား ေရတြက္ ထားပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ထုိ သကၠရာဇ္ အား အေနာက္ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သာမက အေရွ႕တုိင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ သုံးစြဲလာၾကၿပီး 
ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ထာဝရ တည္ရွိျခင္း ကုိ မသိမသာ လက္ခံလာၾကေၾကာင္း သိရွိ 
ႏိုင္ပါသည္။ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္သည္ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂါတ္ဟူေသာ ကာလ သုံးပုိင္း 
လုံးတြင္ တည္ရွိေနေၾကာင္း သက္ေသ ထူခဲ့ပါသည္။ တပည့္ေတာ္ မ်ားႏွင့္ အထက္ခန္းမွ 
ေနာက္ဆုံး ညစာစားပြဲတြင္ ခမည္းေတာ္ ဘုရားထံ ဆု ေတာင္းေသာ အခ်က္တြင္ ေယရႈ 
ခရစ္ေတာ္၏ တည္ရွိျခင္းကုိ ေတြ႕ရိွႏိုင္ ပါသည္။ အုိအဘ ဤကမၻာ မတည္မရိွမီ အထံ 
ေတာ္၌ အကၽြႏု္ပ္ ခံစားေသာ ဘုန္း အသေရႏွင့္ ယခုတြင္လည္း အကၽြႏု္ပ္ကုိ အထံေတာ္၌ 
ခ်ီးေျမႇာက္ ေတာ္မူပါ။ ေယာဟန္ ၁၇း၅ 

ေယရႈ ခရစ္ေတာ္သည္ ထာဝရကာလကုိလည္း ပိုင္ဆုိင္ေသာ အရွင္ သခင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အတုိင္းအဆ မဲ့ေသာ အနာဂါတ္ကာလ အခ်ိန္ အပုိင္းအျခားကုိလဲ မိမိ၏ 
လက္ေတာ္ျဖင့္ ကုိင္တြယ္ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာ ဘုရားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ လူစိတ္ 
ႏွလုံးကုိလဲ အနႏၱ ကာလ၌ စြဲလန္း ေစေတာ္မူၿပီ။ ေဒသနာ ၃း၁၁ 

ဘုရားသခင္ ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကား ငါတုိ႕ သခင္ ေယရႈ 
ခရစ္အားျဖင့္ ထာဝရ အသက္ေပတည္း။ ေရာမ ၆း၂၃ 

ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ထာဝရ တည္ရွိသည္သာမက ယုံၾကည္သူ မ်ားအားလ ဲ
ေကာင္းကင္ဘုံႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အေမြဥစၥာကုိ ဆက္ခံေစမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ယုံၾကည္သူမ်ား 
ကုိယ္တုိင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ထာဝရ ကာလကုိ ဆက္စံ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ။  
(ဝန္ခံခ်က္ - ဟန္နရီ ဂရာဖီ ေရးသားေသာ The Everlasting Father အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆုိ 
ပါသည္။) 

--------------------------------------------------------- 
မိဘဆုိသည္မွာ (ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္) 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္။ ။ တကယ့္တကယ္ ပုခက္လႊဲရတဲ့ သူေတြက မိဘေတြ 
ပါဗ်ာ။ ̏ပုခက္လႊ ဲေသာ လက္သည္ ကမၻာကုိ လႊမ္းမုိးႏုိင္သည္ ̋ ဆုိတဲ့ စကားကုိ ျပန္လည္ 
ေခ်ပ လုိတဲ့ စကားကေတာ့-- ̏ပုခက္လႊဲေသာ လက္ပိုင္ရွင္ စစ္စစ္ (ဖခင္) သည္ ကမၻာ 
ေပၚတြင္ တုန္လႈပ္ ေျခာက္ျခားေနသည္။ ̋ ပါဘဲဗ်ာ။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ ဆုိေတာ့ ကမၻာ လုံးလုံး 
ေပၚက ဝင္ေငြဆုိတဲ့ ထုိင္ခံု ေဒါက္တစ္ေခ်ာင္း ေပၚမွာ ရပ္၊ အသုံး စရိတ္ကုိ ပုခံုး 
ထမ္းရင္းနဲ႕ ပုခက္ေတြ အားလုုံးကုိ လႊဲေပးေနရလို႕ပါဘဲဗ်ာ။ 
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ygwfoufaom pmrlrsm;udk vHk;0 vufrcHyg ) 

Min Aung Thet Lwin, Blk 76A #30-02, Red hill road, Singapore 151076 
E-mail;  min_atl @ yahoo.com.sg  (( Phone (65) 81222320 )) ((ocifhpum; pmapmifudk  

www.jbcs.org.sg  wGif tcrJh zwf&IEdkifygonf )) 
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