မိခင္ေမတၱာ
မိခင္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာေရးဆရာ တစ္Uီးက သည္လို ေရးသားခဲ့ဘူးသည္။
“မိခင္မ်ားဟာ ဘ၀ရဲ႕ ဆရာသမား၊ စည္းကမ္း ထိန္း၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သား၊ ၿခံလုပ္သား၊
မ်ားျဖစ္တယ္။ မိခင္ Aားလံုး နီးပါးက ခ်က္ျပဳတ္ ျခင္းဟာ Aိမ္ ျပဴတင္းေပါက္ မ်ားကို
ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ ျခင္း Aလုပ္ထက္ Aေရးႀကီးတယ္ ဆိုတာ
နားလည္သေဘာေပါက္တယ္”။ ဟုတ္ပါတယ္. . . မိခင္မ်ားဟာ သူနာျပဳဆရာမ၊ ေဒါက္တာ၊
နည္းျပဆရာ၊ ဘ၀မ်ားကို ပံုသြင္း ထုလုပ္သူ မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ မိခင္မ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔
Aားလံုးရဲ႕ ဘ၀မွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ Aေၾကာင္း ပထမUီးဆံုး မိတ္ဆက္ ေပးသူ၊
သင္ၾကားေပးသူမ်ား ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္မတို႔ Aားလံုး ဘုရားကို ခ်စ္ျခင္း၊ ရိုေသျခင္း၊
ေလးစားျခင္း၊ ဘုရားAတြက္ သက္ေသခံျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းတက္ျခင္း ဘုရားသခင္
ႀကိဳက္ေသာ ပံုစံ Aတိုင္း ႀကိဳးစားသြားလာ ေနထိုင္လိုစိတ္ျဖစ္ေပၚျခင္း စတဲ့ Aရာေတြဟာ
မိခင္ႀကီးမ်ား ခ်ျပသင္ေပးခဲ့ေသာ Aရာမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားျဖစ္သည္။
ပံုျပင္ကေလးတစ္ခုတြင္ ဘုရားသခင္သည္ လူမိခင္ တစ္ေယာက္ကို ဖန္တီး ေနသည္ဟု
ဆိုသည္။ ထို မိခင္ကို ျပဳလုပ္ ပံုသြင္း ရန္Aတြက္ Aခ်ိန္ေျမာက္မ်ားစြာ ကုန္လြန္ခ့ၿဲ ပီး
ျဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္တိုင္း မက်ႏိုင္ေသးသျဖင့္ ဇြဲနဘဲ ႀကီးမားစြာျဖင့္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္
ေနသည္ ကို ေတြ႕ျမင္ေသာ ေကာင္းကင္တမန္ တစ္ပါးက “ကိုယ္ေတာ္… Aခုလုပ္တ့ဲ လူသား မိခင္ Aတြက္ Aခ်ိန္ Aမ်ားႀကီး ကုန္ခ့ၿဲ ပီေနာ္… ”
လို႔ သတိေပး သည့္ Aေနႏွင့္ ေျပာလိုက္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္တမန္ ဖက္သို႔
ညင္သာစြာ ေခါင္းလွည့္ၿပီး ျပန္ေျဖသည္။
“ဒီ . . လူသားမိခင္ ရဲ႕ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ ပံု ကို AေသAခ်ာ ၾကည့္ၿပီးၿပီလား… သူဟာ
ေရနဲ႕ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေဆးေဆး ခံႏိုင္ရည္ရွိသူ ျဖစ္ရမယ္၊ ဒါေပမယ့္ ပလတ္စတစ္
နဲ႔တည္ေဆာက္ထားတာ မျဖစ္ရဘူး၊ သူရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္မွာ Aျမန္Aဆန္နဲ႕ Aလြယ္တကူ
လႈပ္ရွားလို႔ ရတဲ့ Aစိတ္ Aပိုင္းေပါင္း ၁၈၀ ေလာက္ရွိၿပီး ပ်က္စီးသြားရင္လည္း
Aစိတ္Aပိုင္းသစ္ နဲ႕Aလြယ္တကူလဲလွယ္လို႔ ရ ရမယ္၊ သူ႔ရဲ႕ Aနမ္းဟာ က်ဳိးပဲ့ ေနတဲ့ ေျခ၊
လက္ေတြ ကAစ ေၾကမြေနတဲ့ ႏွလံုးသားေတြကို Aေကာင္း ပကတိ Aတိုင္း ျပန္ျဖစ္ေစႏိုင္
စြမ္း ရွိရမယ္၊ ဘလက္ေကာ္ဖီ နဲ႕ စားၾကြင္းစားက်န္ ေတြနဲ႕ လည္း Aသက္ရွင္၊
လႈပ္ရွားႏိုင္စြမ္း ရွိရမယ္၊ ေနာက္ဆံုး Aေနနဲ႕ လက္ ေျခာက္စံု ရွိရမယ္”။
ေကာင္းကင္ တမန္ က
“လက္ေျခာက္စံု . . . ဟုတ္လား? မျဖစ္ႏိုင္ဘူးထင္တယ္”
….ဘုရားသခင္က

“လက္ေျခာက္စံုတပ္ဆင္ရမွာ ငါ့Aတြက္ ျပႆနာမဟုတ္ဘူး. . .သူ႔မွာ မ်က္စိ သံုးစံု ရွိမွ
ျဖစ္မယ္. . . Aိပ္ခန္းတံခါး ပိတ္ၿပီးေနတဲ့ Aထဲက သား၊ သမီးေတြကို ဘာလုပ္ေနၾကတာလဲ
လို႔ ေမးေနတဲ့ တခ်ိန္ထဲမွာဘဲ မ်က္စိ တစ္စံု က သူ႔ သားသမီးေတြ ဘာလုပ္ေနသလဲ ဆိုတာ
ျမင္ေနၿပီး ျဖစ္ေနရမယ္၊ ေနာက္ေစ့ ဖက္မွာ လည္း မ်က္စိ တစ္စံု ရွိမွျဖစ္မယ္. . သူ . .
ေတြ႕ျမင္ဖို႔ Aတြက္ မသင့္ေတာ္ ေပမယ့္ ျမင္ကို ျမင္ရမွ ျဖစ္မယ့္ Aရာေတြကို ၾကည့္ဖို႔
Aတြက္ေပါ့. . . ေနာက္တစ္စံု ကေတာ့ မ်က္နာမွာ ရွိၿပီး၊ သူ႔ သားသမီးေတြကို စကား
တစ္ခြန္း မွ မေျပာရင္ေတာင္မွ communicate လုပ္ ႏိုင္စြမ္းရွိ တဲ့ မ်က္လံုးေတြျဖစ္ ရမယ္ေလ”
ေကာင္းကင္တမန္သည္ စိတ္ရႈပ္ေထြး သြားၿပီး နားမလည္ႏိုင္စြာျဖင့္ . . .
“Aဲဒါေတာ့ နဲနဲ လြန္ေနၿပီ ထင္တယ္… ကိုယ္ေတာ္၊ Aနားေလး ဘာေလး ယူၿပီး
ေနာက္ေန႔က်မွ ဒီ ေမာ္ဒယ္လ္ ကို ျပန္လုပ္ၾကည့္ပါလား”. . .
ကိုယ္ေတာ္က …
“မျဖစ္ဘူး. . . ငါနဲ႕ Aနီးစပ္ဆံုး၊ Aတူဆံုး လူသား ေမာ္ဒယ္လ္ တစ္ခု ကို လုပ္ေနဒါ ၿပီးခါနီး
ေနၿပီ . . . သည္ မိခင္ႀကီး လုိ႔ေခၚတဲ့ လူသား ေမာ္ဒယ္လ္ ၿပီးရင္… ေနမေကာင္းတဲ့ Aခါ
သူ႔ကိုယ္သူ ေဆးကုႏိုင္စြမ္း ရွိရမယ္. . . မိသားစု Aားလံုး စားဖို႔ ေသာက္ဖို႔ စီစU္
ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္စြမ္းရွိရမယ္. . . Aသက္ (၉) ႏွစ္Aရြယ္ သားငယ္ ကေလး၊ ေရမခ်ဳိးခ်င္ ဘဲ
ျငင္းဆန္ ေနရင္လဲ ေရခ်ဳိးခ်င္ေAာင္ ေခ်ာ့ေမာ့ ေျဖာင္းဖ်ႏိုင္စြမ္း ရွိရမယ္ ”
ေကာင္းကင္တမန္ က ၿပီးခါနီး မိခင္ႀကီး ကို Aနီးကပ္ ၾကည့္ရင္း. . .
“ဟင္း. . . သူ႔ Aသားေရေတြက ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလး”
ဟု ေဆာဒကတက္သည္။ ဘုရားသခင္က. .
“ဟုတ္တယ္. . . ဒါေပမယ့္ Aရမ္း Aၾကမ္းခံေAာင္ လုပ္ထားတယ္. . .ဒီ . . မိခင္
လူသားေမာ္ဒယ္လ္ ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္စြမ္း ေတြကို ျမင္ရင္ နင္.. ယံုေတာင္ ယံုႏိုင္မွာ
မဟုတ္ဘူး” ဟု ျပန္ေျဖသည္။
ေကာင္းကင္တမန္က
“စU္းစားတတ္ တဲ့ Aရည္Aခ်င္းေကာ ရွိမလား?”
ဟု ေမးလိုက္သည္၊ ဘုရားသခင္က ျပန္ေျဖသည္။
“စU္းစားတတ္ရံု မက . . . ခ်င့္ခ်ိန္ တတ္မယ္. . AေပးAယူ လုပ္တတ္တယ္. . ေဖ်ာင္းဖ်
တတ္တယ္” ။

ေကာင္းကင္တမန္က Aလြန္ စိတ္၀င္စားသြားၿပီး ၿပီးခါနီး မိခင္ႀကီး၏ ပါးျပင္ကို တို႔သည္. . .
“ဟင္. . . ဒီေနရာ မလံုဘူး. . Aထဲက ေရေတြ စိမ့္ထြက္ေနတယ္”
ဟု ေျပာရာ ကိုယ္ေတာ္က . . .
“Aဲဒါ မလံုလို႔ စိမ့္ ထြက္ေနဒါမဟုတ္ဘူး. . . မ်က္ရည္လို႔ေခၚတယ္”
“မ်က္ရည္. . . ဟုတ္လား ဘာလုပ္ဖို႔လည္း?”
“ေပ်ာ္ရႊင္ခ်ိန္၊ ၀မ္းနည္းခ်ိန္၊ စိတ္ပ်က္Aားေလ်ာ့ခ်ိန္ နဲ႔ ဂုဏ္ယူ၀န္႔ၾကြား ခ်ိန္ေတြမွာ သံုးဖို႔ေပါ့”
“တတ္လဲ တတ္ႏိုင္ပါေပတယ္. . . ကိုယ္ေတာ္ရယ္”
Aထက္က ပံုျပင္ကို စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ စြဲမွတ္လ်က္ ရွင္မသဲ ၂၀း ၂၀-၂၃ ကို ေလ့လာၾကည့္
ၾကပါစို႔။
“ထိုAခါ ေဇေဗဒဲ၏သားတို႔Aမိသည္ သားတို႔ႏွင့္Aတူ Aထံေတာ္သို႔ခ်U္း၍ ျပပ္ဝပ္လ်က္
ဆုေက်းဇူးကို ေတာင္းပန္ေလ၏။ ကိုယ္ေတာ္က သင္သည္ Aဘယ္ဆုေက်းဇူးကို
Aလိုရွိသနည္းဟု ေမးေတာ္ မူေသာ္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ႏိုင္ငံတြင္ ကြၽန္မ၌
ဤသားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ လက်္ာေတာ္ဘက္၌ တေယာက္၊ လက္ဝဲ ေတာ္ဘက္၌
တေယာက္ ထိုင္ရေသာAခြင့္ကို ေပးေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ေယရႈကလည္း၊
သင္တို႔သည္ Aဘယ္သု႔ိ ေတာင္းပန္သည္ကို သင္တို႔မသိၾက။ ငါေသာက္ရAံ့ေသာ ခြက္ကို
ေသာက္ျခင္းငွာ၄င္း၊ ငါခံေသာ ဗတၱိဇံ ကို ခံျခင္းငွာ၄င္း၊ သင္တို႔သည္ တတ္စြမ္းႏိုင္သေလာဟု
ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ Aကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ တတ္စြမ္းႏိုင္ပါ၏ ဟု ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ငါ၏ခြက္ကို
သင္တို႔သည္ ေသာက္ရၾကလိမ့္မည္။ ငါခံေသာ ဗတၱိဇံ ကိုလည္း သင္တို႔သည္ ခံရၾကလိမ့္မည္။
သို႔ေသာ္လည္း ငါ၏လက္်ာဘက္၊ လက္ဝဲဘက္မွာ ထိုင္ရေသာAခြင့္ကိုကား
Aၾကင္သူတို႔Aဘို႔ Aလိုငွါ ငါ့ခမည္း ေတာ္သည္ ျပင္ဆင္၏၊ ထိုသူတုိ႔Aားသာ
ငါေပးပိုင္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”
ေဇဗဒဲ၏ Aမ်ဳိးသမီး၊ ယာကုပ္ႏွင့္ ေယာဟန္ တို႔၏ မိခင္ သည္ သခင္ေယရႈ ေဟာေသာ
ေကာင္းကင္ ႏိုင္ငံေတာ္ Aေၾကာင္းကို စိတ္တြင္ စြဲေနသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူမ၏ သား
ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ယာကုပ္ ႏွင့္ ေယာဟန္ တို႔ သည္လည္း သခင္ေယရႈ ႏွင့္ Aဖြဲ႕သားမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္ကို သိရွိသူ မိခင္ႀကီး လည္းျဖစ္သည္။ ထို႔Aျပင္ တမန္ေတာ္ ၁၂ ပါးထဲမွ သူ၏
သား ႏွစ္ေယာက္သည္ သခင္ေယရႈ ႏွင့္ ပိုမို၍ နီးနီးကပ္ကပ္ သြားလာ လႈပ္ရွားေသာ၊
Aတြင္းလူ Aနည္းငယ္တြင္ AပါA၀င္ ျဖစ္သည္ ကိုလည္း သူမ နားလည္သည္။ ထိုေၾကာင့္
မိခင္ႀကီးသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေသာAခါ သူ၏ သား ၂ ေယာက္Aတြက္ Aခြင့္
Aာဏာ တန္ခိုးကို ႀကိဳတင္ ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိသည္မွာ ဤ

Aျဖစ္Aပ်က္ မတိုင္ခင္ ေဟာေသာ သခင္ေယရႈ ၏ Uပမာ ပံု၀တၳဴ တစ္ခုေၾကာင့္ မိခင္ႀကီး
သည္ သားငယ္ ႏွစ္ေယာက္ Aတြက္ ရတက္မေAး ျဖစ္သြားေခ်ရွိသည္။
ထို ပံု Uပမာတြင္ စပ်စ္Uယ်ာU္ ပိုင္ရွင္ တစ္ေယာက္ က နံနက္ေစာေစာ Aလုပ္စေသာ
Aလုပ္သမား၊ ေနမြန္းတဲ့ခ်ိန္မွ ၀င္ေသာ Aလုပ္သမားမ်ား၊ ၂ခ်က္တီး ၃ ခ်က္တီးခ်ိန္မွ
Aလုပ္စ၀င္ေသာ Aလုပ္သမားAားလံုး လုပ္AားခAျဖစ္ ေဒနာရိ တစ္ျပားစီ Aတူတူ
ေပးသည္ ဟု ဆိုသည္။ ထို ပံုUပမာ ကို ၾကားေသာ မိခင္ၾကီးက သူ၏ သား ၂ ေယာက္
AစAUီး ပိုင္းတြင္ သခင္ေယရႈ ႏွင့္ Aတူလက္တြဲ လုပ္ကိုင္လာခဲ့ေသာ္လည္း
ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ တြင္ေနာက္မွ ၀င္လာမည့္ ယံုၾကည္သူ ေနာက္လိုက္တပည့္ မ်ားႏွင့္
Aဆင့္တူ၊ ထူးမျခားနား ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ ပူပန္သြား ဟန္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Aခြင့္Aခါ
ရသည္ႏွင့္ ရသည့္ Aခြင့္ Aေရးကို လက္လြတ္မခံဘဲ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ တြင္ သူမ၏
သား ႏွစ္ေယာက္Aား လက္၀ဲ၊ လက္ယာ ေနရာ၌ ထိုင္ရေသာ Aခြင့္Aေရးကို
ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aားလံုး ဤ က်မ္းပိုဒ္ ကို ဖတ္သည့္ Aခါခါ တိုင္း ဤ မိခင္ႀကီးကို မကဲ့ရဲ႕
မရႈတ္ခ် သည့္ တိုင္ေAာင္ စိတ္တြင္ Aားမလို Aားမရ ျဖစ္ တတ္ေလ့ရွိၾကသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ယခုလ သည္ မိခင္ႀကီးမ်ားေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ လ ျဖစ္သည့္
Aားေလ်ာ္စြာ ေဇေဗဒဲ ၏ Aမ်ဳိးသမီး သားႏွစ္ေယာက္ မိခင္ႀကီး ႏွင့္ပတ္သက္၍
Aေကာင္းျမင္ ရႈေထာင့္ ဖက္မွ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။
၁။ သား ႏွစ္ေယာက္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ ေရာက္ရန္ဆုေတာင္းသည္။
သူမသည္ သားႏွစ္ေယာက္ တမလြန္ ဘ၀၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ Aေရးပါ
Aရာေရာက္သည့္ ေနရာတြင္ ဘုရားသခင္၏ Aသံုးေတာ္ခံ မ်ားျဖစ္ေစ လိုသည့္ ဆႏၵႏွင့္
ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ သား ႏွစ္ေယာက္ကို ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ ေရာက္ေစခ်င္သည္။
မိခင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ Aေနႏွင့္ Aလြန္႔Aလြန္ မြန္ျမတ္ေသာ Aေမွ်ာ္Aျမင္ႀကီးေသာ
ဆုေတာင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ Aခ်ဳိ႕ေသာ မိခင္မ်ားသည္ မ်ားေျမာင္ လွေသာ Aိမ္မႈ ကိစၥမ်ား၊
ခ်က္ေရးျပဳတ္ေရး မ်ားၾကား ႏွစ္ျမႇပၿ္ ပီး၊ သားသမီးမ်ားAတြက္ ဆုေတာင္းရန္ပင္
သတိမရျဖစ္တတ္ၾကသည္။ မိခင္ တစ္ေယာက္ ၏ တာ၀န္ သည္ မ်ားျပားရံု မက
ခက္ခဲလွသည္ သို႔ေသာ္ ေဇေဗဒဲ ၏ Aမ်ဳိးသမီးသည္ သားႏွစ္ေယာက္ Aတြက္
တန္ဘိုးရွိေသာ၊ Aေမွ်ာ္Aျမင္ႀကီးေသာ ဆုေတာင္းျခင္း Aမႈကို ျပဳလုပ္ခ့္သ
ဲ ူ ျဖစ္သည္။
သားသမီးမ်ား Aတြက္ ေလာက ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ က်န္းမာျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ပညာရွိျခင္း၊
လိမၼာေရးျခားရွိျခင္း စသည့္ ေကာင္းႀကီးမ်ား Aေရးႀကီးသလို ေနာင္တမလြန္ဘ၀ ထာ၀ရ
ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ခရီးAတြက္ သာ၍ Aေရးႀကီးေၾကာင္း သတိရေစပါသည္။

၂။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ သစၥာရွိေသာ Aေစခံမ်ားျဖစ္ေစေၾကာင္းသတိရသည္။
ဒုတိယAခ်က္ Aေနႏွင့္ ဤ မိခင္ႀကီးသည္ သား ၂ ေယာက္ကို ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ
၀င္စားရံုမွ်သာ မက၊ ဘုရားသခင္ ၏ သစၥာရွိေသာ Aေစခံ၊ ငယ္သားေကာင္း
မ်ားျဖစ္ေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္းသူ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္သည္။ ယေန႔
Aသင္းေတာ္ မ်ားတြင္ တနဂၤေႏြေန႔ ဘုရားေက်ာင္းလာၿပီး ကယ္တင္ျခင္းရရွိရံု၊
ေကာင္းႀကီးလက္ခံရံု Aတြက္သာ စိတ္ကူးရွိသူ၊ ဆႏၵရွိသည့္ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မ်ား
မ်ားျပားလာသည္။ ကယ္္တင္ျခင္း၊ စိတ္ခ်မႈ ရရံု ႏွင့္ ေက်နပ္တတ္ၾကၿပီး ဘာဆို ဘာ တစ္ခုမွ်
ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္၊ Aေစခံရန္၊ ေ၀မွ်ရန္၊ Aသံုးေတာ္ခံရန္ ဆႏၵမရွိတတ္ၾက။
Aသင္းေတာ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ငန္း မ်ားတြင္လည္း တတ္ႏိုင္သေရြ႕ ပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ရန္
တြန္႔ဆုတ္တတ္ၾကသည္။ ေဇေဗဒဲ ၏ Aမ်ဳိးသမီးသည္ သားႏွစ္ေယာက္ ေကာင္းကင္
ႏိုင္ငံေတာ္ ၀င္စားရံုမွ်မက ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ သစၥာရွိေသာ Aေစခံေကာင္းမ်ား
ျဖစ္ေစပါမည့္ Aေၾကာင္း ဆုေတာင္းသည့္၊ သတိရသည့္ မိခင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ ကို
သတိရၾကပါစို႔။
၃။ သား ၂ေယာက္Aတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးသည္။
ေဇေဗဒဲ ၏ Aမ်ဳိးသမီး သည္ သားႏွစ္ေယာက္ Aတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား
ထားသူျဖစ္သည္။ သား ၂ ေယာက္ေကာင္းကင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀င္စားလွ်င္ ေတာ္ၿပီ
တံခါးေစာင့္ဘဲ လုပ္ရလုပ္ရ၊ စားပြဲထိုးဘဲ လုပ္ရလုပ္ရ ဟု Aားေလ်ာ့သည္ ပံုစံ၊ ပ်င္းရိသည့္
ပံုစံႏွင့္ ၿပီးစလြယ္ ဆုေတာင္းျခင္း မ်ဳိးမျပဳလုပ္ခ့ပ
ဲ ါ။ သားႏွစ္ေယာက္Aတြက္ သူမ
ေတာင္းေလွ်ာက္သည့္ ေနရာသည္ ဘုရားသခင္၊ သခင္ေယရႈ ၿပီးလွ်င္ တန္ခိုးAာဏာ
Aရွိဆံုး ေနရာ၊ တနည္းAားျဖင့္ လုပ္စရာ ကိုင္စရာ မ်ားကို Aမ်ားဆံုး တာ၀န္ယူ
လုပ္ေဆာင္ေသာ ေနရာ၊ ရာထူးျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မ်ား Aားလံုးသည္လည္း
ဘုရားသခင္Aတြက္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ Aတြက္ မိမိကိုယ္ကို Aတတ္ႏိုင္ဆံုး ေပးဆပ္ သင့္သည္၊
Aသံုးေတာ္ခံသင့္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့၊ ကၽြန္မကေတာ့ ဘာမွ တတ္တ့သ
ဲ ူ မဟုတ္ဘူး၊
ဘုရားေက်ာင္း ေရာက္ရင္ေတာ္ၿပီ၊ ၿပီးရင္ Aိမ္ျပန္မယ္ ဆိုတ့၊ဲ နိမ့္က် လြန္းလွတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္
Aစား၊ ဘုရားသခင္Aတြက္၊ Aသင္းေတာ္ Aတြက္၊ Aသင္းသူ Aသင္းသားမ်ားAတြက္ မိမိ
တတ္ႏိုင္သမွ်၊ Aစြမ္းAစ ရွိသမွ် ပါ၀င္မယ္၊ ဆက္ကပ္မယ္၊ Aသံုးေတာ္ခံမယ္ ဆိုတဲ့
ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားထားရွိတတ္ဖို႔ Aေရးႀကီးေၾကာင္း ဤ မိခင္ႀကီးက သတိရေစပါသည္။
Aထက္က ပံုUပမာကေလးတြင္ ဘုရားသခင္က. . . “ငါနဲ႕ Aနီးစပ္ဆံုး၊ Aတူဆံုး လူသား
ေမာ္ဒယ္လ္ တစ္ခု ကို လုပ္ေနဒါ ၿပီးခါနီး ေနၿပီ . .” ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မွန္ပါသည္. . .

မိခင္ႀကီးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ ၏ သ႑ာန္၊ AေတြးAေခၚ ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ ႏွင့္ Aနီးစပ္ဆံုး
တူသည့္ လူသားမ်ားျဖစ္သည္ ဟု မိခင္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးက်ဴးခ်င္ပါသည္။
ဒုတိယကမာၻစစ္ ကာလ Aတြင္း Aမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ခ့ေ
ဲ သာ ျဖစ္ဇတ္မွန္ ဇတ္လမ္းေလး
တစ္ပုဒ္ Aားျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးကို Aဆံုးသတ္လိုပါသည္။ Solomon Rosenberg ႏွင့္ ဇနီး
တို႔တြင္ Aလြန္ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ သား ၂ ေယာက္ရွိၿပီး နာဇီဂ်ာမဏီ တို႔၏ စစ္ စခန္း
တစ္ခုတြင္ Aဖမ္းခံရေသာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ Rosenberg ၏ မိခင္ ႏွင့္ ဖခင္
ႀကီးသည္လည္း မိသားစုႏွင့္ Aတူ စစ္စခန္းတြင္ Aဖမ္းခံရသည္။ Aလုပ္ၾကမ္း စစ္ေထာင္
စခန္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမဏီ တို႔ ခုိင္းသမွ် လုပ္ႏိုင္သည့္ ခြန္Aားရွိေနေသး သမွ် Aသက္ရွင္ခြင့္
ရွိေသးသည္ ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ ကို လက္ကိုင္ထားသည့္ စစ္စခန္းျဖစ္သည္။ Aလုပ္လုပ္ရန္
ခြန္Aား မရွိေတာ့ဘူး ဆိုလွ်င္ Aသတ္ခံရသည္။ Rosenberg သည္ ခ်စ္ခင္ ေလးစား
ရပါေသာ မိခင္ ႏွင့္ ဖခင္ ႏွစ္Uီးစလံုး Aလုပ္ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ သျဖင့္ Aသတ္ခံရန္
နာဇီစစ္သားမ်ား ေခၚရာေနာက္ လိုက္သြားခဲ့ရသည္ကို ရင္နင့္စြာ ေတြ႕ျမင္ ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။
ေနာက္တႀကိမ္ဆိုလွ်င္ သားငယ္ ေဒးဗစ္ ကို စစ္သားမ်ား ေခၚသြားသည္ကို
ျမင္ေတြ႕ရလိမ့္မည္ ဟုလည္း သိရွိခံစားမိသည္။ သားငယ္ ေဒးဗစ္ ခမ်ာ ေမြးကတည္းက စၿပီး
ခ်ဴခ်ာခဲ့သူ မဟုတ္လား။ Aခုပင္လွ်င္ ဘာမွ ဟုတ္တိပတ္တိ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္သည့္
ခြန္Aားမရွိေတာ့ပါ။ ညေနခင္းတိုင္း Aလုပ္ လုပ္ရာမွ စခန္းAတြင္း ျပန္၀င္ေသာ Aခါခါတိုင္း
ပထမUီးဆံုး ဇနီးႏွင့္ သား ႏွစ္ေယာက္ ျပန္လာ မလာ Aရင္ ရွာေဖြသည္။ မိသားစု စံုစံုညီညီ
ေတြ႕ရေသာ Aခါ Aခ်င္းခ်င္း ေပြ႕ဖက္ၿပီး တစ္ရက္တာ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ေပးေနေသးေသာ
ဘုရားသခင္ ကိုေက်းဇူးတင္ ၾကသည္၊ မိသားစု Aတူတူ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းၾကသည္။
တစ္ခုေသာ ညေနခင္း စခန္းကို ျပန္လာေသာ Aခါ မိသားစု Aားလံုး တစ္ေယာက္မွ်
မေတြ႕ရ။ ပူပန္ေသာက စိတ္ျဖင့္ မိသားစု မ်ားကို စခန္းတစ္ခုလံုး Aတြင္း AေျပးAလြား
လိုက္ရွာသည္။ ေနာက္ဆံုး Aနည္းငယ္ ေမွာင္ေနေသာ ေထာင့္ တစ္ခုတြင္ ငိုယိုလ်က္
ဆုေတာင္းေနေသာ သားႀကီး Joshua ကို ေတြ႕လိုက္သည္။ သားႀကီးAား
“Aေဖ့ကို ေျပာပါAံုး. . . မင္း Aေမနဲ႕ ေမာင္ေလး ဘာမွမျဖစ္ဘူးမဟုတ္လား…”
သူၾကားခ်င္ေသာ Aေျဖ Joshua ထံမွ ထြက္မလာပါ. . .
“မဟုတ္ဘူး ေဖေဖ… ညီေလး သည္ေန႔ Aလုပ္ ဖို႔ ခြန္Aားမရွိေတာ့ဘူး. . ညီေလးကို သူတို႔
ေခၚသြားၾကၿပီ ေဖေဖ ”
“ဒါဆိုရင္ နင့္ Aေမေကာ. . .နင့္ Aေမဘယ္မွာလဲ?”
Joshua က ျပန္ေျဖသည္. . .
“ညီေလးကို သူတို႔ ေခၚသြားဖို႔ လုပ္ေတာ့… သူ Aရမ္းေၾကာက္ၿပီး ငိုတယ္.. Aေဖ၊
မလိုက္ခ်င္ဘူး လို႔လဲ Aတင္း ျငင္းတယ္ေတာ့… Aဲဒါကို ေတြ႕ေရာ Aေမက…သားငယ္ ဘာမွ

မေၾကာက္နဲ႔. . . Aေမလဲရွိတယ္… Aေမလိုက္ပို႔ေပးမယ္ မပူန႔ဲ ဆိုၿပီး Aေမပါ
လိုက္သြားတယ္၊ ျပန္မလာေတာ့ဘူး. . .”
စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြ Aားလံုးရဲ႕ ဘ၀မွာ မိခင္ ရဲ႕ ေမတၱာ နဲ႕ ခ်စ္ျခင္းကို တနည္း မဟုတ္
တနည္း ခံစား ခဲ့ၾကရဘူးမည္ဟုထင္သည္။ မိခင္မ်ားတိုင္းသည္ Aထက္က နာဇီ စစ္
Aက်U္းစခန္းက မိခင္ႀကီး ကဲ့သို႔. . . သူခ်စ္ေသာ သား သမီးမ်ားAတြက္ဆိုလွ်င္ ဘာမဆို
ေပးဆပ္ဖို႔ သတၱိရွိၾကသည္၊ Aခ်ိန္မေရြး Aဆင္သင့္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဘုရားသခင္ က
သူနဲ႕ Aနီးစပ္ဆံုး တူညီေAာင္ ဖန္ဆင္းထားေသာ မိခင္ မ်ား၏ A့ံမခန္း
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္သည္။ သည္ေန႔ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာနဲ႕ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊
ေပးဆပ္ျခင္း တရားေတြကိုေကာ မိတ္ေဆြ ျမည္းစမ္း ၾကည့္ၿပီးၿပီလား? မိတ္ေဆြရဲ႕
Aျပစ္ေတြAားလံုး ေဆးေၾကာဖို႔ Aတြက္ သခင္ေယရႈ ကားတိုင္ေပၚမွာ Aေသခံခ့တ
ဲ ယ္။
မိတ္ေဆြကို ဘုရားသခင္ ခ်စ္တယ္။
မိခင္ႀကီးမ်ား Aားလံုး ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ ဟု ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သရင္း. . .
မိခင္မ်ားAားလံုးကို AစU္ေလးစား ခ်စ္ခင္လ်က္……။

ေသာင္းႏိုး
မွတ္ခ်က္။

။ Melvin Newland ၏ A Mother’s Love ကို ကိုးကားတင္ျပထားပါသည္။

