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         ေက်းဇူးရွင္ေမေမ (သဲျမတ္မြန္) 
ကုိယ့္ရဲ႕ေပွ်ာ္ရႊင္မႈ မ်ားထက္ လိုခ်င္တာက ေမေမ႔ရ႕ဲ  အၿပံဳး 
ေႏြးေထြးေနတဲ႔ ေမေမ႔ရဲ႕  ရင္ခြင္ထဲမွာ ပူပင္မႈမရိွဘဲ 
ဘ၀ကုိ ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ရမွန္း မသိေသး။ 
လုိအပ္သမွ် ဝယ္ေပးတာ ပူဆာသမွ် မျငင္းဘဲ ေပးကမ္းတ႔ဲ ေမေမ။ 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ေမေမရယ္ သား/ သမီး အတြက္ဆုိ 
အရာရာ ေပးဆပ္ႏုိင္သူ ေမေမရဲ႕  ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ား  
ေျပာျပ၍ မကုန္ႏုိင္ ၾကင္နာတရားမ်ား အကုန္အစင္  
သြန္းေလာင္းတာ ေက်းဇူးရွင္ ေမေမ႔ကုိ ဘုရားရွင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။ 
ေမွာင္မုိက္ေနတဲ႔ ဘဝရဲ႕  လမ္းမ်ား အတြက္ အလင္းေပးႏိုင္သူ  
ဒုကၡေပါင္းမ်ားစြာကို ကြယ္ကြာႏုိင္တာ ေမတၱာ အလင္းေရာင္ 
အခက္အခဲမ်ားႏွင္႔ ရင္ဆိုင္တိုင္း ေျပးဝင္ ေမေမ႔ရ႕ဲ  ရင္ခြင္ထဲ 
တတ္ႏုိင္သမွ်ေျဖရွင္း အစြမ္းရိွတ႔ဲ ေမေမ။ 
ေကြ် းေမြးရံု သာမက ဘဝရဲ႕  အလင္းအတြက္ ေမေမ႔ရဲ႕  သြန္သင္မႈ 

    ႀကီးျပင္းမွ သိတတ္လာ ေမေမဟာ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ပါ။  
    သြန္သင္တ႔ဲ ေနရာမွာ သိပ္ေတာ္တယ္    
    ေက်းဇူးရွင္ ေမေမ႔ကို ဘုရားရွင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ ။  ။                                 

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

သခင္ေယရႈခရစ္  သိုးသူငယ္ (ဒါးက) 
“သူ’’  ဖန္ဆင္း စ က ေဝဖန္ စကားေတာင္ ေျပာစရာမရွိတဲ့ “လူသား” 
ဧဒင္က စခ့ဲတဲ့ “အျပစ္” ကမာၻလူသားထုႀကီးကုိ ရိုက္ခတ္ခ့ဲတယ္။ 
ဒါကို “သူ” ၾကည့္မေနပါဘူး။ အျပစ္ေတြ ေဆးေၾကာဖုိ႔ 
သူရဲ႕ “သားေတာ္” ကုိေစလႊတ္ခ့ဲတယ္။ “သားေတာ္” ရဲ႕အေသြးနဲ႕ 
တို႔ လူသားေတြရဲ႕ဘဝ တဖန္ျဖဴစင္ေစခ့ဲတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ သိပ္စိတ္ခ်မေနပါန႕ဲ ၊ “သူ” ရဲ႕သားေတာ္ကုိ ကယ္တင္ပုိင္ရွင္အျဖစ္ 
မယံုၾကည္တဲ့လူသားကို စီရင္ဖို႔ ကမာၻပ်က္မ့ဲေန႔ဟာ မနက္ျဖန္ထက္ပိုနီးကပ္ေနၿပီ။ 
အဲ့ဒီအျပစ္ကိုစီရင္ဖို႔ ပလႅင္ျဖဴေပၚမွာထိုင္ေနတဲ့သူဟာ သခင္ေယရႈခရစ္ပဲ မိတ္ေဆြ။ 
--------------------------------------------------------------------------- 

ခ်စ္ရပါေသာ ေမေမႏွင့္ အမိေျမထံသုိ႔   မယ္မင္းရံ (ေျမာက္ဒဂုံ) 
ခ်စ္ရပါေသာ ေမေမႏွင့္ အမိေျမ။ သတိရ လြမ္းဆြတ္ျခင္းေတြ ေပါင္းကာ စုလုိ႔ 
ေကာင္းေသာအမႈကိုသာ ႀကိဳးစားျပဳေပမဲ့ အေကာင္းေတာ့ အေျပာမခံရပါဘူး။ 
မိုးလင္းမိုးခ်ဳပ္ တကုတ္ကုတ္ႏွင့္ မနားရေအာင္ အလုပ္လုပ္လည္း 
ည(၁၂)နာရီအထိ အိပ္တန္း မဝင္ႏိုင္ မိုးခ်ဳပ္မွ ေနဝင္ အလုပ္ေတြကိုဘဲ ျမင္ေနရလုိ႔- 
ကိုယ္ရုပ္ကုိယ္ပင္ မမွတ္မိေတာ့ခ်င္ေပမ့ဲ ေမေမနဲ႔ အမိေျမကုိေတာ့ အရမ္းလြမ္းတယ္။ 
ခ်စ္တဲ့ေမေမ သာေၾကာင္း မာေၾကာင္း အဆင္ေျပေၾကာင္းသာ 
ေျပာခ်င္တယ္ဆိုတာလိမ္ခ်င္လုိ႕မဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္ပူပင္ ဆင္းရဲ မခံေစခ်င္လုိ႔ပါ။ 
လူ(၉)ေယာက္နဲ႔ ေခြးတစ္ေကာင္ရဲ႕ေဝယ်ာဝစၥကုိ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ 
လုပ္ႏိုင္တဲ့ သမီးအတြက္ ေမေမ ဂုဏ္ယူပါ။ 
ခ်စ္တဲ့ အမိေျမ ။ စင္ကာပူ က လွသလို၊ ဆန္းလည္း ဆန္းတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ သမီးအတြက္ေတာ့ ဆားမပါတဲ့ ဟင္းပြဲ (၅ဝဝ)နဲ႔ ထမင္းစားရသလိုပါဘ။ဲ 
“ပဲျပဳတ္” သံနဲ႔ မိုး မလင္းသလို မုန္႕ဟင္းခါး ပူပူေလးလည္း စားခြင့္ မရိွပါဘူး။ 
အမိနဲ႔ ေဝးတဲ့သမီးေလ “မိေထြး ရင္ခြင္မွာ ေပ်ာ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေန ေနရတယ္” 
ခ်စ္တဲ့ ေမေမႏွင့္ အမိေျမ  “You are very Rude” ဆိုတဲ့ခ်ီးမြမ္းသံနဲ႔ 
ရင္ဝကုိ ေစာင့္ကန္ခံရတုိင္း “ခြင့္လႊတ္ပါ” 
“ေမေမနဲ႔ အမိရဲ႕တန္ဖိုးသိကၡာေတြကို ေလ်ာ့ေအာင္ လုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး” 
အျပင္မွာ မ်က္ႏွာ မ့ဲေနမွေတာ့ မွန္ထဲတြင္ ၿပံဳးႏိုင္ပါ့မလား။  

 
 
 
 
 
 
 
အႀကိဳက္အခါခါ လိုက္ေပမ့ဲ တစ္ခါအလို မက်တိုင္း အခါခါ အျပစ္တင္တတ္တာ 
သဘာဝ မဟုတ္လား။ ဘယ္လုိဘယ္ျဖစ္ျဖစ္၊ အမိေျမနဲ႔ ေမေမ ေပးတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ 
ေသြးေၾကာေတြ မရပ္ သ၍ေတာ့ “I am always on the elephant”. 

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

ေမေမ  (မ.က.န)ေဆာင္းဦး 
ေမေမ အနာ တကာ့နာက်င္စြာ၊ ေမြးဖြားကာ ေပး တို႕ကိုေလး 
ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ရင္ခြင္ေငြ႕ ေဝဒနာဒုကၡ ကင္းကာေပ့။ 
ၾကယ္ေလးကဲ့သို႕ လမ္းျပကာ ဆုံးမ သြန္သင္တာ 
မတူညီတဲ့ ရက္ေန႕တို႕၊  ျပကၡဒိန္သကဲ့သို႕။ 
ပင္လယ္ျပင္လား ေမတၱာမ်ား ႏွဳိင္းယွဥ္ မမီွထား 
စဥ္းစားရင္းနဲ႕ေတြးမိလာ ေက်းဇူးဆပ္ဖို႕ပါ။ 
ဆပ္ေလ ဆပ္ေလ တိုးပြားေလ ေမေမ့ေက်းဇူးေတြ 
မကုန္မခမ္း သူ႕ေႂကြးမ်ား ဆပ္မကုန္လို႕ တိုးကာပြား 
ပီတိတစ္ခု ေပးရဖို႕ လိမၼာၾကပါစို႕ သားသမီးတုိ႕ ။  ။ 
----------------------------------------------- 

အေမ့ေမတၱာ    ေကာလင္းသူ 
ေရျခား ေျမျခားေနရာမွ အေမ့လြမ္းေတး ငါ သီေရးဖြဲ႕ 
တုႏႈိင္းမဲ့ေမတၱာ ကမာၻေပၚမွာ ေအးျမတိတ္ဆိတ္ ေမတၱာရိပ္သဖြယ္ 
ခိုလံႈေမွးစက္ ထာဝရအတြက္။ ေႏြးေထြးလိွဳက္လွဲေဘးကင္းကြာ 
ကမၻာမွာ အႏိႈင္းမဲ့အခ်စ္ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ပမာ ႀကီးမားလွစြာ ဘယ္သူယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မလဲ။        
----------------------------------- 

အေမ ေတာႏွင္းပန္း 
     အေမဟာ ငါေျပာသမွ်ကို မညည္းမညဴ နားေထာင္ေပးတဲ့  
ငါ့ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ 
     အေမဟာ ငါဘာ လုပ္လုပ္ သည္းခံခြင့္လႊတ္တတ္တဲ့ ငါ့ရဲ႕ ခ်စ္သူစစ္စစ္ ျဖစ္တယ္။ 
     အေမဟာ ငါဘယ္သြားသြား ဘယ္ေနရာမွာ ရွိရွိ ငါ့ကို အၿမဲ 
ေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ ေကာင္းကင္ တမန္ တစ္ပါး ျဖစ္တယ္။  
------------------------------------------------------------ 

ေက်းဇူးပါပဲ အေဖႏွင့္ အေမ ဂ်ဴလီယာက်ဲရ္ဒိမ္း(သုိ.)ၾကည္ေအး 
အခုလုိ မထင္မွတ္ပဲ သခင့္စကားမွာ သက္ေသခံခြင့္ေပးတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ နာမ ဘုန္း 
ႀကီး ပါေစ။ ကၽြန္မ သက္ေသခံ ေဝငွလိုတာက အေဖ က်မ္းပုိဒ္ကေလး ၃ခု ျဖစ္ပါ 
တယ္။ (၁) ဒံေယလ ၃း၁၅-၁၈ (ထာ၀ရဘုရားမွ လြဲၿပီး)။ (၂) ေရာမ (၁၅း၃-၅) စိတ္ 
ရွည္ သည္းခံတတ္သူျဖစ္ဖုိ႕။ (၃) သံသယ မရိွ အႂကြင္းမ့ဲ ယုံၾကည္ဖုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဘုရားသခင္ရဲ႕ လမ္းျပပို႕ ေဆာင္မႈျဖင့္ ၂၀၁၀ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္ 
ေန႕မွာ အိပ္မက္ေတြ အစပ်ိဳးဖို႕ ဒီစကၤာပူႏုိင္ငံသို႕ စတင္ ၀င္ေရာက္ခ့ဲပါတယ္။ ကၽြန္မ 
ရဲ႕ ပထမ အိမ္ရွင္က မယံုၾကည္သူေတြပါ။ ဘာသာ မတူလုိ႕ မၾကာခဏ ဆုိ သလုိ 
သေဘာထား ကြဲလြဲမွဳေတြ ရိွတတ္ပါတယ္။ တေန႕မွာ သူတုိ႕ဘုရား ဆြမ္းေတာ္ လွဴဖုိ႕ 
အတြက္ အစားအစာခ်က္ျပဳတ္ၿပီး ပန္းကန္ထဲ ထည့္ေပးရတယ္။ ပန္းသီး လိေမၼာ္ သီး၊ 
သစ္ေတာ္သီးတုိ႕ကုိ ပန္းကန္ထဲ ထည့္ေပးရတယ္။ အိမ္ေရွ႕က သံပုံး ထဲမွာ ဘုရား 
ဆက္ကပ္ဖုိ႕ မီးရွဳိ႕ခုိင္းတယ္။ ကၽြန္မ စဥ္းစားမိတယ္။ ဒီအလုပ္ ကၽြန္မ လုပ္သင့္ 
ပါသလား။ ညေရာက္ေတာ့ ဆုေတာင္းမိတယ္။ စိတ္ထဲမွာ အေဖ့ စကားသံကို ၾကားမိ 
တယ္။ ”သမီးရယ္ ဒံေယလရဲ႕ အသက္တာကုိ အျမဲ အတုခိုးဖုိ႕ မေမ့ပါနဲ႕ဆုိတဲ့” အမွာ 
စကားေလး ျပန္ၾကားေယာင္လာတယ္။ ဒံေယလက ထာ၀ရ ဘုရားမွ လြဲၿပီး တျခား 
ဘုရား ေရွ႕မွာ လုံးဝ မရိွခုိးလို႕ ျခေသ့ၤတြင္းထဲ ပစ္ခ်ျခင္းက္ို ေရြးခဲ့တယ္။ ရဲရင့္စြာျဖင့္ 
ကၽြန္မ ေသျခင္းဒဏ္ မဟုတ္ပဲ၊ ေငြေၾကးအတြက္ ဘုရားသခင္ မႀကိဳက္တဲ့ ဒီ 
အလုပ္အတြက္ စိတ္ပင္ပန္းေနရတယ္၊ ရဲရင့္ရမယ္လို႕ စဥ္းစားမိတယ္။ လုံးဝကို မလုပ္ 
ဖုိ႕ စိတ္ဆံုးျဖတ္လုိက္တယ္။ ေအဂ်င့္ အပုိ႕ ခံရရင္လည္း ခံမယ္။ သီခ်င္းေလးထဲကလုိ 
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ကၽြန္မ ရဲ႕ ဒုကၡက အသက္စြန္႕ ကယ္တင္တဲ့ အဘရဲ႕ ဒုကၡနဲ႕ စာရင္ သူ႕ရဲ႕ ေျခမွဳန္ 
ေလးတစက္မွ မမီွပါဘူး။ ဘာလုိ႕ ေတြးေၾကာက္ေနရတာလဲ။ မလုပ္ႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္း 
အိမ္ရွင္ကို ေျပာၿပီး အိမ္ရွင္ ေျပာင္းခ့ဲ တယ္။ မိတ္ေဆြလည္း ကၽြန္မ ဘဝလုိ တိုက္ 
ဆုိင္မႈ ရိွခ့ဲရင္ ကုိယ္ေတာ္ဘုရား မႀကိဳက္တဲ့ အလုပ္မုိ႕ လုံးဝ 
မလုပ္မိဖုိ႕ သတိေပး ခ်င္ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ ခရစ္ယာန္ မိသားစု ျဖစ္တဲ့ 
ဒုတိယ အိမ္ရွင္ကို ဘုရား သခင္က စီစဥ္ ေပးပါတယ္။ ကၽြန္မကိို သမီး 
အရင္း အခ်ာပမာ ခ်စ္ခင္ၾက ပါတယ္။ ဘုရား သခင္ကို 
ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ကၽြန္မ ဘ၀မွာ ေျပာရ အခက္ဆုုံးက (၁) သိပ္ 
ခ်စ္တယ္ (၂) ခြင့္လႊတ္ပါ ဆိုတဲ့ စကား ႏွစ္ခုပါပ။ဲ တခါတေလ ကၽြန္မ 
မမွားဘူး ဆိုတာ သိလွ်က္နဲ႕ အျပစ္ တင္ျခင္းကို လုံး၀ သည္းမခံနဴိင္တာ ကၽြန္မ 
အားနည္းခ်က္ တခုပါ။ ”စိတ္ရွည္ သည္းခံ တတ္ရမယ္”ဆိုတ့ဲ အေဖ့ ဆုံးမစကားကို 
ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ႀကိဳးစားဆဲပါ။ ”လူ႕ ေအာက္က်ိဳ႕လုိ႕ လူ ပိလို႕ မေသဘူး”ဆိုတဲ့ 
အေမ့စကားကုိ ေအာင့္သက္သက္ ၾကားက ျပန္ၾကားေယာင္မိတယ္ -- အေမ။ တေန႕ 
အ္ိမ္ရွင္ mum ရဲ႕ (ဂ်ဴလီယာ ဂ်ဴလီယာ)နဲ႕ ေခၚသံကို လုံးဝ မၾကားမိလို႕ စိတ္ဆုိးၿပီး 
(ၾကည္ေအး) လုိ႕ ေအာ္ေခၚမွ သူ႕ အနားအေရာက္သြားၿပီး ခြင့္လႊတ္ပါ မၾကားမိလုိ႕ပါ 
ဆုိၿပီး ေတာင္းပန္လုိက္တယ္။ ဘာလုပ္ေပးရမလလဲို႕ေမးေတာ့ ေလသံေပ်ာ့ေလးနဲ႕ 
ေရေႏြးတခြက္ ေသာက္ခ်င္လုိ႕ တ့ဲ။ mum စိတ္ေျပ သြားၿပီး ဆိုတာ သိမွ ခုနက mum 
”ၾကည္ေအး” လုိ႕ေခၚသလုိပဲ၊ ဟုတ္တယ္ စိတ္ဆုိးမိလို႕ေပါ့တဲ့။ ကၽြန္မက mum 
စိတ္မဆုိးတဲ့ အခ်ိန္လည္း ေခၚလို႕ရပါတယ္။ ဘာလုိ႕လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္မ နာမည္က 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နိမိတ္ နာမည္ပါ၊လုိ႕ေျပာၿပီး (PEACE NAME)လုိ႕ ထပ္ခါထပ္ခါ 
ျပန္ေျပာၿပီး သူ ၿပံဳးရယ္ လာႏိုင္တယ္။ အဒဲီ နာမည္ေပးထားတဲ့ အေဖနဲ႕ အေမကုိ 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဟာေလလုယာ။ ကၽြန္မတို႕အေပၚ ဘယ္လုိပင္ အဆုိးႀကံၿပီး 
ျပဳမူဆက္ဆံပါေလ့ေစ အဆုိးကုိ အဆုိးနဲ႕ မတံု႕ျပန္ပဲ သည္းခံျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ဟာ 
ေအာင္နိဳင္ျခင္း တစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ကၽြန္မ လက္ေတြ႕ႀကံဳရတ့ဲ ဘဝေလးနဲ႕ 
သက္ေသခံ ေဝငွျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းမွန္သို႕ ေရာက္ေအာင္ အျမဲဆုံးမ သြန္သင္ 
ေပးတဲ့ အေဖနဲ႕ အေမကုိ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ခ်င္း ေဝးကြာၾကေပမဲ့ 
ေနာင္တေန႕ မိသားစုု အားလုံး ျပန္လည္ဆုံေတြ႕ႏိုင္ေအာင္ (ယာကုပ္ ၁း၆၈) ကုိ အမွီ 
ျပဳၿပီး ဆုေတာင္းပါ။ ခ်စ္ေသာ စာဖတ္သူအားလုံးရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲ သန္႕ရွင္း ၀ိညာဥ္ 
အစဥ္ ကိန္းဝပ္ ေတာ္မူပါေစ။ အာမင္။ ေက်းဇူးတင္လွ်က္ - -  
ဂ်ဴလီယာက်ဲရ္ဒိမ္း(သို႕)ၾကည္ေအး 
---------------------------------- 

ေမေမ့ရင္တြင္းစကား(၁)   လမင္းနဲ႕ၾကယ္ေလးရဲ႕ေမေမ 
သမီးလမင္း နဲ႕ သားၾကယ္ေလး။ ေမေမက ငယ္ရြယ္တဲ့ သားနဲ႕ 
သမီးကုိ ေခတ္ကာလ အေျပာင္း အလမွဲာ ဆုိးဝါးတဲ့ အျဖစ္ 
အပ်က္ကုိ ၾကည္႕ၿပီး ကေလးတုိ႕အတြက္ စုိးရိမ္ မိတယ္။ ဘုရား 
သခင္ ေပးထားတဲ့ အေမြဥစၥာျဖစ္တဲ့ ကေလးေတြ တေန႕ 
တခ်ိန္မွာ ဘုရားဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားတဲ့ ကေလးေတြ ျဖစ္ေစ 
ခ်င္တယ္။ ဘုရားသခင္က ေမေမ့ကုိ ေပးထားတဲ့ သားနဲ႕ သမီးေလး 
ကုိ ဘုရားသခင္အတြက္ အလင္းေလးေတြျဖစ္ဖုိ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ 
လမင္းနဲ႕ ၾကယ္ေလးလုိ႕ နာမည္ေပးခဲ့တယ္။ နာမည္က ရိုးလြန္လို႕ 
သမီးနဲ႕ သားက နာမည္ ေျပာင္းခ်င္ၾကတယ္ေနာ္။ နာမည္ဆိုတာ မိဘကုိ ဘုရားက 
ေဖာ္ျပေပးလို႕ရတဲ့ လက္ေဆာင္ပဲ။ တန္းဖုိးထားရမယ္ေနာ္ ကေလးတုိ႕။ 
လမင္းနဲ႕ ၾကယ္ေလးေရ ေမေမ ငယ္ငယ္က အေၾကာင္းေတြထဲကမွ ေမေမ့ အတြက္ 
သင္ခန္းစာရစရာ အျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုကုိ ေျပာျပမယ္ေနာ္။ သမီးနဲ႕ သားေလးမွာ 
ေဆာ့ ကစားမ့ဲ သူငယ္ခ်င္းေတြရွိသလုိ။ ေမေမ ငယ္စဥ္ လူငယ္အခ်ိန္ကေပါ့ 
ေမေမ့မွာလည္း ရိွခ့ဲတယ္။ အဒဲီ သူငယ္ခ်င္းထဲမွာ Bright ဆုိတဲ့ အတူတူ ေဆာ့ 
Sunday School အတူ တက္ခ့ဲဘူးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းရိွတယ္။ သူက ကုိးရီးယား မင္းသား 
ေတြလို အလြန္ေခ်ာျပီး။ သေဘာလည္း အလြန္ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူက အိမ္မွာ 
ေတာ္ေတာ္ဆုိးတယ္။ ေမေမက အသင္းေတာ္္မွာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ လုပ္ရတယ္။ 
Sundayschool တက္ဖုိ႕ သြားေခၚရင္ အိမ္မွာ မရိွဘူး။ သူတုိ႕ လမ္းထိပ္က လက္ဖက္ 
ရည္ဆုိင္မွာ ေရာက္ေနတက္တယ္လုိ႕ သူ႕အိမ္က ေျပာလို႕သြားၾကည့္ရင္ ခရစ္ယာန္ 
သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ စုထိုင္ေနတာေတြ႕ေတာ့ သူ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြက ခရစ္ယာန္ 
ေတြပဲဆိုျပီး ဒီအတုိင္း မေခၚပဲ ျပန္ခ့ဲတာ အၾကိမ္ မနည္းဘူး။ ဒီလိုနဲ႕ သူ SUNDAY 
SCHOOL မတက္ေတာ့ဘူး။ လူငယ္ အစီအစဥ္ လာရင္လည္း ေနာက္က်လာတယ္။ 

ေမေမ လည္း ေနာက္မွ သိရတယ္ေလ။ သူနဲ႕ သူ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြက ဘုရား ရိွခုိး 
သြားတယ္ဆုိတာကုိ အေၾကာင္းျပျပီး သူတို႕ တစ္သုိက္ ေဆးေျခာက္ သုံးေနၾက 
တယ္ေလ။     ေနာက္ဆံုး ေဆးထုိးတဲ့ အဆင့္ထိ ျဖစ္ၿပီး မသုံးရ မေနႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခ့ဲ 

တယ္။ ေမေမလည္း သူနာျပဳဆရာမ ျဖစ္ျပီး ေဆးရုံသြားတဲ့ တစ္ေန႕ 
ေမေမ သူ႕ကုိ ေတြ႕လုိက္ရတာ ေနာက္ဆုံးပဲ။ သူက ေဆး၀ယ္သြားဖို႕ 
သြား တာေနမွာေပါ့ ေမေမ ည တာ၀န္ က်လုိ႕ အသြား၊ သူ႕ကို လမ္း 
မွာေတြ႕လို႕ ေမေမ့ကို သူႏွဳတ္ဆတ္ၿပီး ထြက္္ သြားတယ္္။ ေနာက္ 
တေန႕ DUTY က ျပန္လာေတာ့သူ႕ကုိ ရဲက ဖမ္းသြားတယ္လုိ႕ 
သတင္း ၾကားတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ သူ ေထာင္ထဲမွာပဲ ေသဆုံးသြားတယ္။ 

အဒဲီ အခ်ိန္ ေမေမ စိတ္ မေကာင္း ျဖစ္မိတယ္။ ငါတို႕ အသင္းေတာ္ရဲ႕ လူငယ္ 
ေခါင္းေဆာင္ လုပ္ျပီး ခင္မင္ ရတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ လမ္းလြဲ ေနတာကုိ မွန္ကန္တဲ့ 
သမၼာတရားအလင္းကို မျပ ႏုိင္ခ့ဲဘူးဆိုၿပီး ေမေမ ယူၾကံဳးမရ ျဖစ္ခဲ့ဘူးတယ္။ သူရဲ႕ 
အေပါင္း အသင္းေတြလည္း HIV ေရာဂါ ကူးစက္ခံရျပီး ေရွ႕ဆင့္ ေနာက္ဆင့္ ေသဆုံး 
ကုန္က်တယ္။ သမီးနဲ႕ သားေလးလည္း ေမေမ့လို မဟုတ္ပဲ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္ 
ကေလး ပီသစြာ သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ျဖစ္ေအာင္ အသက္ 
ရွင္ရမယ္ေနာ္။ ကုိယ္တုိင္ေကာ၊ လမ္းလြဲေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ လမ္းမွန္ 
ေရာက္ေအာင္ လမင္းနဲ႕ ၾကယ္ေလးလည္း ေကာင္းတဲ့ ပုံသက္ေသေကာင္းနဲ႕ အသက္ 
ရွင္ျပရမယ္ေနာ္။ 
တဆက္တည္း ေျပာျပရအံုးမယ္ ကေလးတုိ႕ေရ သားနဲ႕ သမီး ကာတြန္းကား 
ၾကည့္ေနခ်ိန္ဆို ေမေမက TV က လာတ့ဲ ကိုးရီးယားကားကို စိတ္အပန္းေျဖၾကည့္ 
မိတယ္။ အဒဲီထဲက မင္းသား မင္းသမီးေတြ ေတာ္ေတာ္လွၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေမေမ 
စိတ္ နဲ႕ သိပ္မေတြ႕ဘူး။ ဇာတ္လမ္းေတြထဲမွာ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖါက္ျပန္မႈကို ထမင္း 
စား ေရေသာက္သလုိ အရမ္းလြယ္ကူၾကတယ္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက ေဖါက္ျပန္လိုက္၊ ဇနီး 
ျဖစ္သူက ေဖါက္ျပန္လိုက္နဲ႕ ျပီးရင္ တရား ရင္ဆုိင္ျပီး ကေလးေတြ လုၾကနဲ႕ 
ေနာက္ဆံုး အျပစ္မရိွတဲ့ ကေလးေတြက ဟိုလူနဲ႕ ေနရ။ ဒီလူနဲ႕ ေနရ နဲ႕ေပါ့။ စိတ္ 
ေသာက ပင္ပန္းေနတဲ့ ကေလးေတြကို ၾကည့္ၿပီး စိတ္ အပန္းမေျပပဲ၊ ေမေမ စိတ္ 
ေမာျပီး က်န္ခ့ဲတယ္။ အဲဒီ ကုိးရီးယား ဇာတ္ကားမွာ မွတ္မွတ္မိမိ သမီး အရြယ္ 
ေလာက္ရိွတဲ့ သမီးပ်ိဳက အေဖအရြယ္ေလာက္ရိွတဲ့ အမ်ိဳးသားကုိ သေဘာ က်ၿပီး 
အမ်ုိဳးမ်ိဳး ျဖားေယာင္းတယ္၊ အိမ္ေထာင္သည္ ဒီလူၾကီးက ႏြားအို ျမက္ႏုၾကိဳက္ ဆုိ 
သလိို။ မိန္းမပ်ိဳ ေနာက္ပါသြားေတာ့ သူ႕ မိသားစု ဒုကၡ ေရာက္ရတာကုိ ျပထားတယ္။ 
ေမေမတို႕ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ (မာ ၇း၂၀-၂၃) မွာ လူအတြင္းႏွလံုးထဲက ထြက္တ့ဲ 
အရာေတြက ညစ္ညဴးေစတယ္လို႕ ခရစ္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္ ဂါလိလဲျပည္မွာရိွေနစဥ္ သူ႕ 
ေနာက္လုိက္တ့ဲ လူစုၾကီးကို ဆုံးမသြန္သင္တဲ့ စကား ျဖစ္တယ္။ လူ႕ အတြင္း 
ႏွလံုးထဲက မေကာင္းေသာ ၾကံစည္ျခင္း၊ သူ႕ မယားကုိ ျပစ္မွားျခင္း၊ မိန္းမလြတ္နဲ႕ 
မွားယြင္းျခင္း။ လူ႕အသက္ကို သတ္ျခင္း-----မနာလိုျခင္း၊ လွည့္စားျခင္း၊ ညစ္ညူးျခင္း၊ 
ျငဴစူျခင္း၊------လွ်ပ္ေပၚျခင္း၊ ေတြက ေမေမတို႕ အတြင္းႏွလံုးသားက ထြက္ လာျပီး 
လူကို ညစ္ညဴးေစတယ္လို႕ ခရစ္ေတာ္ဘုရားက သြန္သင္ခဲ႕တယ္။ သမီး လမင္းေရ 
ေမေမ မွာခ်င္တယ္။ လွ်ပ္ေပၚျခင္းဟာလည္း သူမ်ားကို ဖ်ားေယာင္းလွည့္စားမႈ 
တစ္ခုပဲ သမီး၊ ကုိးရီးယား ဇာတ္ကားေတြမွာ ေအာက္ခံ ေဘာင္းဘီ သာသာရိွတ့ဲ 
ေဘာင္းဘီ၀တ္ျပိီး ေပါင္လည္ေလာက္ရိွတဲ့ ဂါ၀န္ကို ၀တ္ျပီး ေျခတံလွလွနဲ႕ ကိုးရီးယား 
မေလးေတြ ၀တ္စားတာ ၾကည့္ျပီး ေမေမတို႕ ႏိုင္ငံက မိန္းမပ်ိုဳ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 
လုိက္ ၀တ္ၾကတယ္။ သမီးေလး လမင္းေရ သမီးေလး အႏၱာ႐ာယ္ကုိ ဖိတ္ေခၚ သလုိ 
မိ်ဳး လွ်ပ္ေပၚတဲ့ အ၀တ္အစားကုိ မဝတ္ပါနဲ႕ေနာ္။ ေမေမတို႕ ႏိုင္ငံမွာ အခုဆုိ မုဒိမ္း 
မႈေတြ အမ်ားၾကီး ျဖစ္လာတယ္။ ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာေတြမွာ ေန႕စဥ္ မပါမျပီး သတင္း 
တစ္ပုဒ္အျဖစ္ေတြ႕ေနရတယ္။ သမီးလမင္းေရ--ေမေမ ေမြးထားတဲ့ သမီးရဲ႕ အလွက 
သူမ်ားကို ဖ်ားေယာင္ဖုိ႕ မျဖစ္ေစပါနဲ႕ ေခတ္ကာလၾကီးကုိ မီွေအာင္ ေခတ္မီွပါ၊ 
ေခတ္ဆန္ေအာင္ေတာ့ မေနပါနဲ႕ သမီး။ (သုတၱံ၃၁း၃၀) ယဥ္ေက်း ေသာအရာသည္ 
လွည့္စားျခင္းႏွင့္ ယွဥ္တတ္၏။ လွေသာ အဆင္းသည္လည္း အခ်ည္းႏီွး ျဖစ္၏။ 
ထာ၀ရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံေသာ မိန္းမမူကား၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ 
ေခတ္ကာလ တုိးတက္မႈထဲမွာ ျဖားေယာင္းတဲ့ စာတန္ရဲ႕ လွည့္ကြက္ ကလည္း 
အဆန္းပဲ INTERNET ON LINE က ခ်စ္သူရွာတဲ့ ေခတ္ျဖစ္တာမုိ႕ ခ်စ္သူ ၾကင္သူ 
ရွာရင္ သတိထားပါ။ အခုျမင္ အခုၾကိဳက္ စားေကာင္းတဲ့ မုန္႕တစ္ခုေလာက္ပဲ ကုိယ္ကုိ 
တန္ဖုိး မထားပါနဲ႕။ တစ္ေယာက္အေၾကာင္း တစ္ေယာက္သိတဲ့ ခ်စ္သူ သက္တမ္း 
ရိွသူေတြေတာင္ အိမ္ေထာင္ျပဳျပီး သေဘာထား မတုိက္ဆိုင္လို႕ ကြဲၾကတာ ဒုနဲ႕ေဒးပဲ။ 
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အိမ္ေထာင္ျပဳတာ၊ ခ်စ္သူ ရွာတာကုိ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းျပီး ရွာပါ။ ေမေမ ေလ 
အခုထဲက သားနဲ႕ သမီးေလးအတြက္ ဘုရား ေပးတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ နံရိုး အစစ္ 
အမွန္ေတြ႕ဖို႕ ဆုေတာင္းေပးေနျပီး။ ေမေမ ခ်စ္တဲ့ သားနဲ႕ သမီးေလးရဲ႕ ခ်စ္သူ ဇနီး 
မယား၊ ခင္ပြန္းက သမီးနဲ႕ သားေလးအေပၚ အမွန္တကယ္ စစ္မွန္ျပီး မေဖါက္ျပန္တဲ့ 
ခ်စ္ျခင္း မ်ိုဳးနဲ႕ ခ်စ္ျပီး သစၥာရိွတဲ့ ခင္ပြန္း၊ ဇနီး မယားရဖို႕ ေမေမ ဆုေတာင္း ေပးေန 
ပါတယ္။ ခ်စ္သူရခ့ဲလို႕ခ်စ္ၾကေပမဲ့လည္း သေဘာထားျခင္း မတုိက္ဆုိင္လို႕ ညိႇယူ 
ရတဲ့အခါ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ နားလည္ သည္းခံ တတ္ေအာင္ ဆုေတာင္းျပီး 
ေလ့က်င့္ယူပါ။ သားနဲ႕ သမီးေလးလည္း မိမိသြားတဲ့ လမ္းက လမ္းလြဲေနလား၊ 
လမ္းေခ်ာ္ ေနလားဆုိတာကုိ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ဆင္ျခင္ရင္း ဘုရားရဲ႕ 
ကယ္တင္ ျခင္း ေက်းဇူးကိုခံရျပီး အလင္း ထြန္းလင္းတဲ့ သားနဲ႕ သမီးေလး ျဖစ္ရ 
ေအာင္။ သမီး လမင္းနဲ႕ သားၾကယ္ေလးတုိ႕ရဲ႕ နာမည္အတုိင္း ေသးငယ္တဲ့ အလင္း 
ျဖစ္ေပမဲ့ လည္း အေမွာင္ကမၻာအတြက္ အလင္းတစ္စက္ ျဖစ္ရေအာင္ - - ။  ။ 

လမင္းနဲ႕ၾကယ္ေလးရဲ႕ေမေမ 
-------------------------------------------- 

စုေဆာင္းမိေသာစကားစု  (Lily) 
အေမဆိုတာ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ႏွလုံုးသားနဲ႕ ႏွဳတ္ဖ်ားက တမ္းတ ေခၚေ၀ၚၾကတဲ့ ထာ၀ရ 
ဘုရားသခင္ေပးတဲ့ အမည္နာမ တစ္ခုပါဘဲ။ ထာ၀ရ ဘုရားသခင္ဟာ ေနရာ တိုင္းမွာ 
အေမေတြကို ဖန္ဆင္းထားတာေၾကာင့္ သူရွိေနတယ္လို႕ လူသားတိုင္းကို ခံစား ေစတယ္။ 
ကၽြႏု္ပ္ရယ္လို႕ လက္ရွိျဖစ္ေနတာ (သို႕) ေနာင္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႕ မိမိတို႕ ေမွ်ာ္လင့္ 
ထားသမွ် အားလံုးဟာ မိမိရဲ႕ ျဖဴစင္မြန္ျမတ္တဲ့ မိခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ပါ။ ပန္းမ်ား 
ပြင့္ေစကာမူ အပင္က ပန္းကို မပိုင္သကဲ့သို႕။ သစ္ပင္ သည္ သီးေစကာမူ သစ္ပင္က 
အသီးကို မပိုင္သကဲ့သို႕၊ မိဘသည္ ေမြးေကၽြး ရေစကာမူ သားသမီးကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရပါ။ 
အေမ့ေမတၱာသည္-- ပန္းမ်ားသည္  မိမိတို႕ အဖို႕ ပြင့္လာၾကသည္မဟုတ္။ သစ္္သီး 
မ်ားသည္ မိမိတို႕အဖို႕ သီးလာၾကသည္ မဟုတ္ေခ်။ သားသမီးမ်ားသည္ မိမိတို႕အဖို႕ 
ေမြးလာ ၾကသည္ မဟုတ္ေခ်။ 
ေလာက လွေစလိုေသာေၾကာင့္ အနစ္နာခံ စြန္႕လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ပန္းမ်ားပြင့္ၾကကုန္၏။ 
ေလာက ဝေစလိုေသာေၾကာင့္ အနစ္နာခံ စြန္႕လႊတ္ျခင္းျဖင့္ အသီးမ်ားသီးၾကကုန္၏။ 
စြန္႕လႊတ္ျခင္း။ အနစ္နာခံစြန္႕လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ေလာကအက်ိဳး၊ ဘုရားသခင္ အက်ိဳး သယ္ပိုး 
ျခင္းကား ေမေမ့ ေမတၱာဟုေခၚသည္။ ဗိသုကာ ပညာရွင္ေတြ လွပေအာင္ တည္ေဆာက္ 
ထားတဲ့ အေဆာက္ အအုံႀကီး ေတြဟာ မိခင္ေမတၱာ အေဆာက္အအုံကို မမွီႏုိင္ပါ။ အတု 
လုပ္လို႕ မရေသာ အရာသည္ မိခင္ႏုိ႕ရည္ ျဖစ္သည္။ 

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

ထူးျခားေသာေက်းဇူးေတာ္ (သုိ႕) အေမတစ္ေယာက္၏သက္ေသခံခ်က္ 
က်မမွာ ထူးျခားၿပီး သက္တမ္း ၁၉ ႏွစ္ရိွတဲ့ ႏုိ႕ညႇစ္ 
စက္ေလး တစ္လုံးရိွပါတယ္။ ပထမ သမီး ေမြး တုန္းက 
အလုပ္က အထက္လူႀကီးက လက္ေဆာင္ ေပးထားတာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ခန ခန ပ်က္တတ္တဲ့ ဒီႏုိ႕ညႇစ္စက္ကို 
အလုပ္ထဲမွာ အသုံး မဝင္ ေတာ့လုိ႕(သုံးလို႕ ျပင္ လို႔ 

မရေတာ့လုိ႕) စြန္႕ပစ္ရမ့ဲ အတူတူ က်မကုိ ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ က်မလဲ အိမ္ကို 
ျပန္ယူလာၿပီး တစ္ခါႏွစ္ခါေလာက္ဘဲ သံုးရ ေသးတယ္။ ပ်က္သြားလို႕ ဒီအတုိင္းဘဲ 
ေမ့ေမ့ ေပ်ာက္ ေပ်ာက္ ထားလုိက္ပါတယ္။ ေနာက္ ၄ႏွစ္ ၾကာတ့ဲအခါ ဒုတိယ 
သမီးကုိ ေမြးတာမို႕ ႏုိ႕ညႇစ္ စက္ လုိအပ္လာတ့ဲအတြက္ ခင္ပြန္းသည္က အရင္ 
တုံးက ပ်က္ေနတဲ့ ႏုိ႕ညႇစ္စက္ကေလးကုိ ျပန္ျပင္ ေပးပါတယ္။ သူ 
မျပင္ေပးခင္က က်မ ဘုရားကို ဆုေတာင္းတယ္။ ႏုိ႕ညႇစ္စက္ေလး တစ္လုံး 
လုိအပ္တဲ့အတြက္ အသစ္ဝယ္ရမလား။ ဘယ္လိုလုပ္ရမလ။ဲ အဖ လမ္းျပ 
ေပးပါလို႕ ဆုေတာင္းတယ္။ တစ္ခုခု ဘာလုပ္ရမလ။ဲ အဖ ဘုရား သခင္ကို 
ေမးတတ္ဖုိ႕ အဖဘုရားသခင္ရဲ႕ လမ္းျပျခင္းကို ခံယူတတ္ဖုိ႕ က်မ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ Bible 
study fellowship မွာ ကမၻာဦးက်မ္းကုိ ဖတ္ယူ ေလ့လာတ့ဲ အခ်ိန္မွာ apply 
လုပ္တတ္ခ့ဲ ပါတယ္။ အဒဲါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို အသစ္ ဝယ္ရ မလားလုိ႕ ေမးတဲ့ 
အခါမွာ အဖ ဘုရားသခင္က ခင္ပြန္းသည္ကို ႏုိ႕ညႇစ္စက္ေလး ျပင္တတ္ဖုိ႕ ဥာဏ္ 
ပညာေပးပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ဘဲ ပ်က္ေနတဲ့ ႏုိ႕ညႇစ္စက္ဟာ ပုံမွန္ အတုိင္း ေကာင္း 
မြန္စြာ အလုပ္ ျပန္လုပ္ေပးပါတယ္။ က်မလဲ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းလွ်က္ ဘုရား 
သခင္ေရွ႕ လူေရွ႕မွာ သက္ေသခံ ေဝမွ်လိုက္ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ သံုးလာတာ ၃လ ျပည့္ခါ 
နီးမွာ အလြန္ အေဆာ့ သန္တဲ့ က်မရဲ႕ သမီးႀကီးက ႏုိ႕ညႇစ္ စက္ေလးကုိ ပစ္ခ် 
လုိက္တဲ့အတြက္ စက္နဲ႕ ႏုိ႕ညႇစ္တဲ့ ပုလင္း ဆက္ထားတဲ့ ပုိက္ဆက္က က်ိဳး သြား 

ပါတယ္။ ဒါနဲ႕ က်မလဲ ႏွေျမ တသစြာနဲ႕ စက္ေလးကုိ ၾကည့္မိ ပါတယ္။  ဒါ ေပမ့ဲလဲ 
တစ္ဖက္မွာ လင္းကနဲ ငါဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကုိ သက္ေသခံ 
ေဝမွ်ၿပီးၿပီဘဲ။ ဘုရားသခင္ ေပးထားၿပီးသား၊ ျပန္ျပင္ထားၿပီးသား။ အဖ ဘုရားသခင္ 
ျပန္ မယူဘူးလုိ႕ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း ဝမ္းေျမာက္ပါတယ္။ ခင္ပြန္း သည္လဲ 
သူ႕အလုပ္ထဲကို စက္ကုိ ယူသြားၿပီး ျပန္ျပင္လိုက္တ့ဲအတြက္ တကယ့္ အေကာင္း 
ပကတိ အသစ္ျပန္ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဟာေလလုယာ။ က်မရဲ႕ ခင္ပြန္း သည္က 
အင္ဂ်င္နီယာ ဘြဲ႕ရ ပညာတတ္ တစ္ ေယာက္ မဟုတ္ပါ။ အဖဘုရားသခင္ ေပး 
သနားေတာ္မူေသာ ဥာဏ္ပညာ အားျဖင့္ သာ ႏုိ႕ညႇစ္စက္ကေလးကုိ ဘယ္သူမွ ျပင္ 
ေပးလို႕ မရတ့ဲအတြက္ စက္ကုိ ျပန္ျပင္ လာႏုိင္ခ့ဲတာပါ။ အဖဘုရားသခင္၏ နာမ 
ေတာ္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ဘုန္းႀကီး၍ တည္ရိွပါေစေသာ္ဝ္။ ယခု က်မသည္ 
ေက်းဇူး ေတာ္ ႀကီးလွပါသည္ဟု ဝန္ခံလွ်က္ ထုိ ႏုိ႕ညႇစ္စက္ေဟာင္းေလးကုိ အသုံး 
ျပဳလွ်က္ သမီးငယ္ေလးကို ႏုိ႕ခ်ိဳတုိက္ေကၽြး ႏုိင္ခ့ဲပါ တယ္။ ဆာလံ ၁ဝဝး၄-၅။ 
ေက်းဇူးေတာ္ ႀကီးပါသည္ဟု ဝန္ခံလွ်က္ တံခါးေတာ္တုိ႕ကို ၄င္း ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း 
လွ်က္ တံတိုင္းေတာ္တို႕ကုိ ဝင္ၾကေလာ့။ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းလွ်က္ နာမေတာ္ကုိ 
ေကာင္းႀကီး ေပးၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ထာဝရဘုရား သည္ ေကာင္းျမတ္ 
ေတာ္မူ၏။ ကရုဏာေတာ္သည္ အစဥ္အၿမဲရွိ၍ သစၥာေတာ္သည္ ကာလ အဆက္ 
ဆက္တည္ေလသတည္း။  အာမင္။   Moriah’s mum. (8-2-2014) 
------------------------------ 

အေမ့အသံ ပန္းနီနီ(ကရာနီ) 
ေက်းဇူးေတာ္အေပါင္းကို ေရတြက္ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ၄-၁-၂၀၁၄ 

ရက္ေန႕မွာ က်မတို႕ မဂၤလာသက္တမ္း ၆ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကာလ 
အတြင္းမွာေတာ့ ေနပူေသာ ရက္မ်ား၊ တိမ္ထူေသာ ရက္မ်ား။ ေတးဆိုေသာ 
ရက္မ်ား။ ကေလးငိုေသာ ရက္မ်ား စံုလို႕ပါဘဲ။ အမ်ားက ေမးခဲ့ရင္ အဆင္ 
ေျပရဲ႕လား ဆို ဟုတ္ကဲ့ အုိေက ပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳး အျပားျပားေသာ အေၾကာင္း 
တရားမ်ား ၾကားမွတဆင့္ ဖတ္ဖတ္ကို ေမာလို႕ တစ္ခါတစ္ေလမ်ားေလ အမွတ္တမဲ့မို႕ 
သူ႕(လင္ေယာက္်ား) စကားကို ေခါင္းညိႇတ္ မိခဲ့သလားလို႕ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ သံသယ 
ျဖစ္မိေသးပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ား တံုးက အယ္ဒီတာမင္းေအာင္သက္လြင္က 
သူရဲ႕ ̏ရာထူး̋ ဆိုတဲ့ စာမူတစ္ပုဒ္ကုိ သခင့္စကား ပရိတ္သတ္ထံ ေရးသားတင္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ 
(ဖတ္ေနက် စာဖတ္ပရိတ္ တစ္ခ်ိဳ႕ မွတ္မိမယ္ထင္ပါတယ္) အဲဒီတံုးက အယ္ဒီတာက သူ႕ 
အိမ္ေထာင္ေရး အေတြ႕အႀကံဳ ေဆာင္းပါးထဲမွာ ကေလးတစ္ေယာက္ရလို႕ ရာထူး(ဖခင္ 
ဆိုတဲ့ ရာထူး) တက္သြားၿပီလို႕ ဂုဏ္ယူစြာ ေရးခဲ့တာကို မွတ္မိပါေသးတယ္။ စိတ္ညစ္ 
စရာေကာင္းတဲ့ ကေလးငိုသံေတြ ဘာေတြမွ ထည့္မေရးထားဘဲ။ သိဘူးေလ။ အဲဒီတံုးက 
သူ႕ ရာထူးႀကီး (ဖခင္ ရာထူး)ကို အားက် စြဲလန္းၿပီး က်မလဲ ႀကိဳးစားလိုက္ရတာ။ ဒီေန႕ဆို 
သားႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ေမေမႀကီးေတာင္ ျဖစ္ေနၿပီ။ (ႂကြားလိုက္ၿပီေနာ္ ဆရာ) ဒီသားမ်ား ရဲ႕ 
အေရး၊ မိသားစုရဲ႕ အေရး၊ ေရွးလူႀကီးေတြ ေျပာဖူးတဲ့ စားဝတ္ေနေရး။ စားေရး ကေတာ့ 
ေခၽြတာ စားလို႕ ရပါရ႕ဲ။ ေနေရး ကေတာ့ စင္ကာပူ မွာ အခက္သား။ ဘယ္လို မွ ေခၽြလို႕ 
မရပါ။ ဒီလေတာ့ သံုးစြဲတာ လက္လြန္သြားလို႕ ဆယ္ဖို႕ တစ္ဖို႕ကို ေနာက္ လမွ 
ေပါင္းၿပီးထည့္မယ္လို႕ ဘုရားသခင္ထံ ေတာင္းပန္လို႕ ရေသာ္ျငား အိမ္ရွင္ကို ဒီလ အိမ္လခ 
မေပးဘဲ ေနာက္လမွ ၂လ စာ မေပးလို႕ မရပါ။ အေႂကြး ထားလို႕ မရပါ။ အနိစၥ 

သေဘာအရ ႏြမ္းရိ စုတ္ျပတ္ ၿပကဲြဲ စြန္းထင္းသြားေသာ ေက်ာင္းဝတ္စံုမ်ား။ 
အလုပ္ယူနီေဖါင္းမ်ား၊ ဖိနပ္မ်ား၊ စင္ကာပူရဲ႕ ရာသီဥတုအရ ၇ရက္ လွ်င္ 
တစ္လက္ႏႈန္း ပ်က္ဆီး က်ိဳးပဲ့ကုန္ေသာ တရုတ္လုပ္ ထီး မ်ား။ ဤဤေသာ 
အရာမ်ားကို အစားထိုး ခဲ့ရေသာ ေဒၚလာမ်ား။ ဒါေတာင္မွ ခ်စ္သူ ဘဝတုန္းက 
ေမာင့္အတြက္ ခင္ ကေလ ေမြးေန႕လက္ေဆာင္ ေရာ့ ေဒၚလာ ၅ဝ ထက္ 
မေလ်ာ့ေစရ။ ခင့္အတြက္ဆို ေမာင္ကေရာ ေမြးေန႕လက္ေဆာင္ ေရာ့ ေဒၚလာ 
၁ဝဝ ထက္ မေလ်ာ့ေစရ။ အမ်ိဳးမ်ိဳး  ေသာ လက္ေဆာင္မ်ားကို သဒၵါၾကည္ျဖဴစြာ 

ေပးခဲ့ၾကဖူးေသာ္လဲ ခုမ်ားေတာ့ျဖင့္ သူ႕ ေမြးေန႕ကုိ ကိုယ္က ေမ့ခ်င္ေယာင္ေဆာင္။ 
ကိုယ္ေ့မြးေန႕ကုိလဲ သူက တကယ္ ေမ့သြားတာလား။ ဘယ္သူမွ မေသခ်ာပါ။ ေသခ်ာတာ 
တစ္ခုကေတာ့။ သားမ်ား အတြက္ ကလြဲလွ်င္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေတာင္ မသဒၵါခ်င္ေတာ့ပါ။ 
ေၾသာ္ ဒါ မိဘ ေမတၱာ ပါလား ဆိုတာ ကိုယ္တိုင္ မိဘ ျဖစ္မွ အေသအခ်ာ သိခဲ့ရတာပါ။ 
ဒီေတာ့ အိမ္ရ႕ဲ ဦးေခါင္း ျဖစ္သူက ဟင္းမ်ားမ်ား စားခ်င္လို႕ ပိုက္ဆံ ပိုေပးခဲ့ေပမဲ့ 
ၾကက္ဦးေခါင္းႏွင့္ ေျခေထာက္မ်ားက လြဲလွ်င္ ဟင္းပန္းကန္ထဲမွာ က်န္တာ မျမင္ရဘဲ။ 
ျမင္ရ ခဲေသာ အသားဖတ္မ်ားရဲ႕ က်ိန္စာေတြမ်ားလား မသိေတာ့ပါ။ လင္မယား စကား 
ေျပာရတာ အဆင္ မေျပခ်င္ေတာ့။ ဘယ္ပညာရွိႀကီး သုေတသန လုပ္ၿပီး စာခ်ိဳး သြားသလဲ 
ေတာ့ မသိပါ။ လင္နဲ႕ မယား လွ်ာန႕ဲ သြား တဲ့။ ကိုယ္ပါ မွားလွ်င္ေတာ့ မေကာင္းဖူးေပါ့ေနာ္။ 
အယ္ဒီတာ မင္းေအာင္သက္လြင္က ရွာရွာေဖြေဖြ သူမ်ား စံုတြဲေတြ အေျပး ၿပိဳင္တာ ေတြ႕ၿပီး 
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ocifhpum;  4 -153

ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးတာ ဖတ္လိုက္ရေသးတယ္။ လင္မယား အေျပး ၿပိဳင္ပြဲ တဲ့။ ေျပးသူ 
ေယာာက္်ားကလဲ ပင္ပန္းသလို ေယာက္်ား ပုခံုးေပၚ ေဇာက္ထိုး ႀကီး လိုက္ရတဲ့ မိန္းမကလဲ 
အာဂ မိန္းမပါဘဲ။ တစ္ခ်ိဳ႕ အိမ္ေထာင္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးက ထမ္းၿပီး ေျပးရတဲ့ သူေတြလဲ 
ရွိပါတယ္။ ပိုၿပီးခ်စ္လို႕ေပါ့ေနာ္။ ေဇာကထ္ိုးႀကီး လိုက္ရတဲ့ ေယာက္်ားကေတာ့ အာဂ 
ေယာက္်ားပါဘ။ဲ ဘာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေလ မစံုလင္သူ လူသား ေပကိုး။ ဒါေပမဲ့ က်မတို႕ 
ယံုၾကည္သူေတြမွေတာ့ စံုလင္သူ သခင္ရဲ႕ လမ္းျပမႈေတြ ေဖးမ မႈေတြ။ ႏွစ္သိမ့္ေပးမႈေတြ။ 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြ၊ ထိုထိုေသာ အရာမ်ားကို မထိုက္မတန္ပါဘဲ ရရွိ ခံစားေစပါတယ္။ 
အထက္ပါေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းေပါင္း မညီညြတ္ျခင္းမ်ားကို ႏူးညြတ္ေသာ ႏွလံုးသားန႕ဲ 
ဆင္ျခင္မိတဲ့ အခါမွာ ဆရာႀကီးယုဒသန္ရဲ႕ စကားကို မထိုက္ မတန္ ယူသံုးရပါလွ်င္ 
ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္သာ မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ေတာ့ သြားၿပီ။ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ။ ေကာင္း သည္ျဖစ္ေစ။ 
ပူသည္ျဖစ္ေစ ေအးသည္ျဖစ္ေစ။ ငယ္ႏုသည္ျဖစ္ေစ။ ရင့္က်က္ သည္ျဖစ္ေစ။ ေက်းဇူးေတာ္ 
သက္သက္ႀကီးေၾကာင့္ မဂၤလာသက္တမ္း ၆ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ပါၿပီ။ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္ေပါင္း ပုလဲ 
ရတု ေငြရတု ေရႊရတု စိန္ရတု ပတၱျမားရတု၊ ရတုေပါင္း မ်ားစြာကိုလဲ ျပင္ဆင္ ေပးမွာ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္စြာ ဆုေတာင္းရင္း---။ ေမတၱာအားျဖင့္ - ပန္းနီနီ(ကရာနီ) 
------------------------------------------------------------ 

A tribute to Mother    Mary (ဖ်ာပံု) 
မိခင္မ်ားေန႕ကုိ ဂုဏ္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ႏႈတ္ ကပါတ္ 
ေတာ္က ေဖာ္ျပသည့္အတြက္ အနည္းငယ္ သက္ေသ ခံ 
ေဝငွ လိုပါတယ္။ တရားေဟာ ၆း၆-၇ ယေန႕ ငါမွာ 
ထားေသာ စကားကို ႏွလံုး သြင္းရမည္။ ထိုစကားကို 
သင္၏ သားသမီးတို႕အား ႀကိဳးစား၍ သြန္သင္ရမည္။ 
ဧဖက္ ၆း၁-၃ သားသမီးတို႕ သခင္ဘုရား၏ အလိုေတာ္ 
ႏွင့္အညီ မိဘ စကားကို နားေထာင္ ၾကေလာ့။ မိဘ 
စကားကို နားေထာင္ေသာအမႈသည္ တရားေသာ အမႈ 
ျဖစ္၏။ မိဘကို ရိုေသစြာ ျပဳေလာ့။ သုတၱံ ၂၃း၂၂ သင့္ကို ျဖစ္ဘြားေစေသာ အဘ၏ 
စကားကို နားေထာင္ ေလာ့။ အသက္ႀကီးေသာ အမိကုိ မထီမဲ့ျမင္ မျပဳႏွင့္။  
M – She is like a Mirror. မွန္ဟာ က်မတို႕ မ်က္ႏွာန႕ဲ ခႏၶာကိုယ္ ဝတ္စားဆင္ယင္ 
ထားတာ ေတြကို စစ္ေဆးဖို႕ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ အျပင္သြားခါနီး မွန္ၾကည့္ဖို႕ ဘယ္ 
သူမွ မေမ့ၾကပါဘူး။ မွန္ၾကည့္ဖို႕ ေမ့ၿပီး ထြက္သြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ မ်က္ႏွာျပင္ဆင္မႈနဲ႕ အဝတ္ 
အစား အျပင္အဆင္ အဆင္မေျပတာကို သူမ်ားေတြ ေတြ႕သြားရင္ ေဝဖန္ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကုိ 
ခံရပါမယ္။ က်မတို႕ အသက္တာမွာ မွန္ၾကည့္ဖို႕ လိုအပ္သလို က်မတို႕ရဲ ေက်းဇူးရွင္ မိခင္ 
အေၾကာင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားေတြးၾကည့္လိုက္စမ္းပါ။ မိခင္ဟာ က်မတို႕ အတြက္ 
ဘယ္ေလာက္ တန္ဘိုး ရွိသလဲဆိုတာ သိလာရမွာပါ။ မွန္ဟာ ဖုန္မႈန္႕န႕ဲ ေရစက္ေတြ 
စြန္းထင္း သြားရင္ မႈန္ဝါးသြားတတ္ပါတယ္။ ဒါကို က်မတို႕က အဝတ္နဲ႕ သုတ္သင္ 
ရွင္းလင္း ေပးရပါတယ္။ မိခင္ကို က်မတို႕ ျပဳစုရမယ္လို႕ က်မ္းစာက သြန္သင္ထားပါတယ္။ 
က်မ ငယ္ငယ္တံုးက မိခင္အတြက္ သူသိပ္ႀကိဳက္တဲ့ ေတာင္နံႀကီး သနပ္ခါးကို ေက်ာက္ပ်ဥ္ 
အျပည့္ အၿမဲေသြးလိမ္းေပးတတ္သလို အိမ္မႈကိစၥေတြကိုလဲ ကူညီေပးပါတယ္။ က်မရဲ႕ 
အထက္က အစ္မ ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ မိခင္ကို မယ္မယ္ရရ မကူညီၾကပါဘူး။ အခုလို 
အရြယ္ ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာ က်မဟာ အစ္မ ႏွစ္ေယာက္ထက္ သာတဲ့ ေကာင္းႀကီးကို 
ပိုၿပီး ခံစားရပါတယ္။  
O – She is going old. အသက္ႀကီးရင့္ လာပါၿပီ။ ပို၍ေမာပန္းႏြမ္းနယ္လာပါၿပီ။ သို႕ေသာ္ 
လဲ သားသမီးမ်ားအတြက္ဆို မိခင္အုိက ႏုပ်ိဳေနဆဲပါ။ မိခင္ဟာ burden (ဝန္ထုတ္) မဟုတ္ 
ပါ။ Blessing (ေကာင္းႀကီး) ျဖစ္ပါတယ္။ က်မရဲ႕ မိခင္ဟာ အုိမင္းလာတာက လြဲၿပီး လူႀကီး 
ေတြျဖစ္တတ္တဲ့ ေရာဂါတစ္ခုမွ မရွိဘဲ က်န္းက်န္းမာမာနဲ႕ ရွိေနတာကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ 
အခုထက္ထိ သားသမီးေတြအေပၚ တာဝန္ေက်တဲ့ မိခင္ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႕ရ႕ဲ ေမာင္ 
အငယ္ဆံုးေလး (ေမေမ့သား အငယ္ဆံုး) ဟာ ေမြးကတည္းက အရိုးေပ်ာ့ေရာဂါရွိလို႕ 
၅ႏွစ္သား အရြယ္မွ လမ္းစ ေလွ်ာက္တတ္ခဲ့တာပါ။ ေမာင္ေလးက ဦးေႏွာက္ မျပည့္တဲ့ 
အတြက္ အသက္သာ ႀကီးလာေပမဲ့ သူ႕ အသိစိတ္က ကေလးေလးလိုပါဘဲ။ အသက္ ၁၅ 
ႏွစ္အရြယ္မွာ ေသြးရဲရဲ သံရဲရဲျဖစ္ေနတဲ့ သူႏွစ္ေယာက္ကုိ ေတြ႕လိုက္ရလို႕ စိတ္ေနာက္ 
သြားခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ကို မိခင္က အခုထက္ထိ ကေလးေလး တစ္ေယာက္လို ျပုစုေနတံုးပါဘဲ။ 
ေမာင္ေလးက အခု အသက္ ၄၄ႏွစ္ ရွ္ိေနပါၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၉ႏွစ္လံုးလံုး စိတ္ေရာဂါ 
ေဝဒနာသည္ကို မည္းမညဴဘဲ ျပဳစုခဲ့တဲ့ မိခင္ရဲ႕ မဟာ ေမတၱာကို ခ်ီးမြမ္းလိုပါတယ္။  
T – She is Tears Drop. မ်က္ရည္မ်ားႏွင့္ ေပးဆပ္ခဲ့ရေသာ္လဲ သားသမီးမ်ားအတြက္ 
အၿပံဳးမပ်က္ ေလာကခရီးကို ဆက္ေလွ်ာက္ေနသူပါ။ မိခင္တိုင္းဟာ သားသမီးအတြက္ 
မ်က္ရည္ က်ရပါတယ္။ က်မရဲ႕ မိခင္ႀကီးဟာ သားသမီး ၇ေယာက္အတြက္န႕ဲ က်ခဲ့တဲ့ 
မ်က္ရည္ေတြဟာ ပင္လယ္ေရ လိုဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိဘ မ်က္ရည္က်ေအာင္ လုပ္တဲ့ သား 
သမီးဟာ ဒုကၡေရာက္တယ္လို႕ ဆိုရိုးစကားရွိပါတယ္။ ဒါကို က်မ မိခင္က ကရု မစို္က္ 

အားပါဘူး။ သူက်တဲ့ မ်က္ရည္က အဓိပၸါယ္ရွိပါတယ္။ က်မ ျပည္ပကို အလုပ္ထြက္လုပ္ဖို႕ 
ခြင့္ေတာင္းတဲ့အခါ မိခင္က မ်က္ရည္က်ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၾကည္ျဖဴစြာန႕ဲ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ 
ဆာလံ ၁၂၆း၆-၇ မွာ မ်က္ရည္က်လွ်က္ မိ်ဳးေစ့ႀကေဲသာသူသည္ ရႊင္လန္းစြာ စပါး 
ရိတ္သိမ္း ရလိမ့္မည္တဲ့။ ဒီ ကတိစကားေတာ္အားျဖင့္ မိခင္က်ခဲ့တဲ့ မ်က္ရည္ေတြဟာ 
ေရတြက္ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳေလာက္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။  
H – Her Heart is pure Gold. သူမ၏ ႏွလံုးသားသည္ ေရႊစင္ထက္မက အဖိုးတန္ပါသည္။ 
ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း။ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ၾကင္နာယုယျခင္း အစရွိေသာ ႏွလံုးသား 
ပိုင္ရွင္သည္ မိခင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သုတၱံ ၃၁း၂၀ ဆင္းရဲေသာ သူတို႕အား လက္ကို ျဖန္႕၍ 
ငတ္မြတ္ေသာ သူတို႕အား လက္ရံုးကို ဆန္႕တတ္၏။ မိခင္ဟာ ေစတနာတရား အလြန္ 
ေကာင္းပါတယ္။ ဒုကၡေရာက္သူကိုလဲ ကူညီတတ္ပါတယ္။ သူ႕ရ႕ဲ ႏွလံုးသားဟာ က်မ ဘဝ 
တစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ အၿမဲေကာင္းစားဖို႕ နာယူစရာျဖစ္ပါတယ္။ အေမ့ရဲ႕ ႏႈတ္အသီးက 
ေကာင္းႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ ငယ္ငယ္က တိုက္အိမ္နဲ႕ သိိပ္ေနခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
အေမက တိုက္အိမ္ မေဆာက္ဘဲ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ဘဲ ေဆာက္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲ 
ဆိုေတာ့ စိတ္မမွန္တဲ့ ေမာင္ေလးက အုတ္တိုက္အိမ္ကို အုတ္ဂူထင္ၿပီး ေၾကာက္တတ္လို႕ 
ပါ။ အေမ့ကို သမီးတိုက္အိမ္နဲ႕ ေနခ်င္တယ္လို႕ ေျပာေတာ့ အေမက သမီး ေနခ်င္ရင္ 
ေနရမွာ ေပါ့လို႕ ေျပာပါတယ္။ အေမေျပာခဲ့တဲ့ ႏႈတ္အသီး အတိုင္းပါဘဲ။ က်မ သူနာျပဳ 
သင္တန္း တက္ဖို႕ ရန္ကုန္မွာ သြားေနတဲ့အခါ သူေဌးအိမ္မွာ တိုက္နဲ႕ ကားနဲ႕ ေနရပါတယ္။ 
စင္ကာပူ ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာလဲ ႏွစ္ထပ္ လံုးခ်င္းတိုက္အိမ္နဲ႕ ေနရတဲ့ အခြင့္ကို 
ဘုရားသခင္က ေပးခဲ့ပါတယ္။ အေမ့ရဲ႕ ႏွလံုးသားနဲ႕ ႏႈတ္အသီးကို က်မက ေကာင္းႀကီး 
အျဖစ္ ခံစားခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။  
E – Her Eyes look like a Diamond. သူမ၏ ေတာင္ပၾကည္လင္ေသာ မ်က္လံုးအစံုသည္ 
စိန္ပြင့္ကဲ့သို႕ ျဖစ္ပါသည္။ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ သားသမီးရတနာမ်ားအတြက္ သူမ၏ မ်က္လုံး 
မ်ားသည္ အလင္းေရာင္ကို ေပးပါသည္။ မိခင္ဟာ မိသားစုအတြက္ အလင္းေရာင္ျဖစ္ပါ 
တယ္။ သုတၱံ ၃၁း ၁ဝ- ၁၉ 
R – She is right and counsellor. အစဥ္အၿမဲ အမွန္တရား ဘက္ကေနၿပီး လမ္းမွန္ကို 
သြန္သင္ေသာ မိခင္ျဖစ္သည္။ သားသမီးမ်ားကို အရိပ္ တၾကည့္ၾကည့္ႏွင့္ ကရုစိုက္ၿပီး 
လိုအပ္သည္မ်ားကို သြန္သင္ေပးပါတယ္။ က်မရဲ႕ မိခင္ဟာ က်မတို႕ ညီအစ္မ သံုးေယာက္ 
စလံုးကို အျခား အခ်စ္ဝတၳဳေတြ ေပးမဖတ္ေစပါဘူး။ က်မ္းစာနဲ႕ ဝိညာဥ္ေရးရာ 
စာေပေတြကိုဘဲ ေပးဖတ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ က်မတို႕ ညီအစ္မ သံုးေယာက္စလံုးဟာ 
ဝိညာဥ္ေရးမွာ ရင့္က်က္သူေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ မိခင္သည္ ဘရုားသခင္ ေပးသနား 
ေတာ္မူေသာ အႀကီးဆံုး ေကာင္းႀကီးမဂၤလာျဖစ္သည္။ မိခင္သည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ 
ျပန္႕ပြားရန္ အတြက္ ဘုရားသခင္ေပးေသာ လက္ေဆာင္ျဖစ္သည္။ မိခင္သည္ လူ႕ေလာက 
တစ္ခုလံုး စံနစ္တက် လွပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အဓိက ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ မိခင္မ်ား အဖ 
ဘုရားထံေတာ္မွ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႕ အတူ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ အျဖာျဖာ 
ခံစားရရွိႏုိင္ၾကပါေစ။  ။ နာမေတာ္ျမတ္၌ - Mary (ဖ်ာပံု) 

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

အေမ့လက္ရာ (ဟင္းမ်ိဳးစုံ) ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္ 
 မိုးလင္းက မိုးခ်ဳပ္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္၊ တီဗီဂိမ္းေတြန႕ဲ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနတဲ့ ရွင္တို႕ 

သားအဖ ေတြအတြက္ က်မ ဟင္းမ်ိဳးစံု ခ်က္ထားတယ္။ Facebook ႂကြပ္ႂကြပ္ေၾကာ္၊ 
Youtube ခ်ဥ္ရည္ဟင္း။ angry bird ေကာင္လံုးေၾကာ္ နဲ႕ website ေတြကို 

ဆီျပန္ဟင္း ခ်က္ထားတယ္။ စိတ္ႀကိဳက္သာ ခူးခပ္ စားၾကေပေတာ့။ 

ဂြမ္ ေညႇာင္ 

မည္သူမဆုိ စာမူမ်ား ေရးသား ေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ စာမူမ်ားကုိ scan ဖတ္၍ျဖစ္ေစ ၊ ဓါတ္ပုံရုိက္၍ ျဖစ္ေစ email ; thelordword@gmail.com. ႏွင့္
Viber မွ တဆင့္ photo sms ပုိ႕လိုသူ မ်ား ဖုန္း (+၆၅) ၈၁ ၂၂၂ ၃၂ဝ သုိ႕ ေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ သခင့္စကားစာေစာင္ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အသစ္မ်ားကုိ လစဥ္ ဖတ္လိုပါက  

Facebook account ; lord’s word တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါ သည္။ ဝိညာဥ္ေရးရာ ရသစုံ (ကဗ်ာ၊ကာတြန္း၊ဟာသ၊သက္ေသခံခ်က္၊ေဝငွခ်က္) စာမူမ်ား ဖတ္ရႈလိုပါက facebook account  

lord’s word (သခင့္စကား) ႏွင့္ lord’s heart (သခင့္ႏွလုံးသား)ထံ friend request   လုပ္ၿပီး ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္ ။ 


