စိတ္ႏွလံုးကို လံုးဝUႆံု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လ်က္ မ်က္လံုးကိုစံုမွိတ္ကာ Aသူရာ
ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲသို႔ ေျခစံုပစ္၍ ခုန္ခ်ပစ္လိုက္သည္။ Aား——ေနရာကား
ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႕၊ ပစၥိဖိတ္ကမ္းေျခတေနရာ သာယာလွသည့္ ေက်ာက္ေဆာင္
ေက်ာက္ခက္မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ေပၚမွ ေက်ာ္ျဖတ္လာေသာ ေလေျပေလညွင္း
တျဖဴးျဖဴးတို႔ ျမဴးရာ ေခ်ာက္ကမ္းပါး ထိပ္ေပၚမွာ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္
ခုန္ခ်ၿပီးသည့္ေနာက္ ဆက္၍ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ခုန္ခ်ၾကရန္ တန္းစီ၍
ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသူမ်ားလည္း မနည္းပါ။ သိပ
ု႔ ါေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္၏ ခႏၶာကိုယ္သည္
ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲသို႔ တရွိန္တိုး ထိုးက်ေနၿပီျဖစ္၍ သူတက
ို႔ ို ဂရုမစိုက္ႏိုင္ေတာ့ပါ။
ကၽြန္ေတာ္ ခုလို စြနစ
္႔ ားမိတာ မွားေလၿပီလားဟူ၍ ေတြးမိလိုက္သည္။ လက္ကို က်စ္က်စ္ဆုပ္၍
စိတ္ဓါတ္မက်ဖို႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ Aားတင္းထားလိုက္သည္။ ေလAဟုန္မွာ Aရွိန္ႏွင့္ ထိုးက်ေနေသာ
ေၾကာင့္လည္း ေၾကာက္စိတ္ႏွင့္ စိုးထိတ္မႈ႕တို႔ ေရာယွက္ကာ တကိုယ္လံုး ၾကက္သီးေမြးညုင္းမ်ား
ျဖန္းျဖန္း ထေလသလား။ ေဇာေခၽြးစီးမ်ားေလလား မသိေတာ့၊ တကိုယ္လံုး ပူထူေနၿပီ ျဖစ္သည္။
မ်က္စိကိုလည္း တင္းတင္းမွိတ္ထားလိုက္သည္။ မဆီေလးရယ္တဲ့မဆိုင္ Aံကိုလည္း ႀကိတ္ထား
လိုက္သည္။ ဒီAခ်ိန္မွ ဘုရားရွင္ကို တမ္းတမိသည္။ ဒုကၡ လွလွေတြ႕မွ ဘုရားရွင္ကို သတိရသည္
ဆိုေသာ စကားမွာ Aလြန္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ယခုမွ သိလာသည္။ Aျမင့္ကို တက္ခ်င္ရင္၊
ျမင့္ျမင့္ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး Uီးတည္ရမယ္။
ဘုရား တလိုက္တယ္ ဆိုရင္ဘဲ နည္းျပဆရာေျပာဘူးတဲ့ စကားေလး ေခါင္းထဲ ခ်က္ခ်င္း ေျပး သတိရ
မိလိုက္တယ္။ တထိတ္ထိတ္ ခုန္ေနတဲ့ ႏွလံုးခုန္သံၾကားက Aရဲစြနၿ္႔ ပီး မ်က္စိကို ဖြင့္ၾကည့္
လိုက္ရင္ဘဲ ကၽြႏု္ပ္၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ က်ယ္ေျပာလွၿပီး လိႈင္းလံုးႀကီးမ်ား တဟုန္းဟုန္း ႂကြထေနသည့္
ပစၥိဖိတ္ သမုဒၵရာ ျပင္ႀကီးထဲသို႔ Uီးတည္ ထိုးက်လ်က္ ရွိေနသည္။ ရင္ခုန္သံသည္ ယခင္ကထက္
ပို၍ျမန္လာ သည္။ Aသိတရား ဝင္လာတာနဲ႔ တၿပိဳင္ထဲ လက္ေတြ႕ တုနျ္႔ ပန္မႈ႕တခုကို ျပဳလိုက္သည္။
Aားယူ၍ Uီးေခါင္းကို ေကာင္းကင္ယံသို႔ ေမာ့ကာ က်စ္က်စ္ပါေAာင္ ဆုပ္ထားေသာ လက္မ်ားကို
Aထက္Aရပ္သို႔ Uီးတည္လိုက္တယ္ ဆိုရင္ဘဲ ကၽြႏု္ပ္၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ခ်ည္ေဆာင္ ထားသည့္
Aေပ်ာ္စီးစက္မ့ဲ မိုးပ်ံေရာင္စံု ရြက္ထည္ယာU္ေလးသည္ ေစြ႕ကနဲ Uီးတည္ခ်က္ေျပာင္းကာ
ေကာင္းကင္ယံသို႔ ႂကြားဝင့္စာြ ထိုးတက္ သြားေလေတာ့သည္။ Aပ်ံသင္စ ငွက္ကေလးတစ္ေကာင္၏
ပီတိ ခံစားခ်က္ေလး ကၽြႏု္ပ္ ရင္မွာ ခိုဝင္ခံစားလာမိသည္။ ခုနက ေၾကာက္ရြံခဲ့ေသာAေျခAေန၊
ရင္ခုန္ခဲ့ျခင္းမ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္ခ့ျဲ ခင္းမ်ား Aားလံုး ယခုတြင္ မရွိေတာ့ၿပီမို႔ ေကာင္းကင္ယံထက္မွ
ဘုရားရွင္ကို ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းလိုက္မိပါသည္။ ဒုကၡထဲမွ လြတ္ေျမာက္ သည့္Aတြက္
ေက်းွဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းရသည္မွာ Aလြန္မွပင္ Aႏွစ္သာရရွိလွပါသည္။

ယခုAခါ ကၽြႏု္ပ္၏ မိုးပ်ံ ရြက္ထည္ယာU္သည္ မိုးေကာင္းကင္ယံထက္ ျမင့္သထက္Aျမင့္သို႔
ေရႊလင္းယုန္ငွက္ ပ်ဳိေလးAလား ပ်ံသန္း ထိုးတက္လ်က္ရွိသည္။ ပထမဆံုးAႀကိမ္ ပ်ံသန္းျခင္းျဖစ္၍
Aရာရာသည္ ကၽြႏု္ပ္Aတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ ရဲရင့္ေသာ
သတၱိမ်ား တစတစ ဝင္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္၍ ေဝဟင္မွာ ပ်ံသန္းရ ျခင္းကို ၿငိမ့္ေျငာင္း သာယာေသာ
ခံစားခ်က္မ်ဳိး ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံ လာႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ မည္သည့္Aရာမဆို ကိယ
ု ္တိုင္စြနစ
္႔ ား၍
ေAာင္ျမင္လာေသာAခါ ကၽြမ္းက်င္ျခင္းႏွင့္ ေAာင္ျမင္မႈ႔သည္ ဆက္၍ လိုကလ
္ ာမည္Aမွန္
ျဖစ္သည္။ ျပာလြင္လြင္ ေဝဟင္ထဲ ဝဲပ်ံတဲ့ငွက္ငယ္ရယ္ ဟင္း–ေလဟုန္စီး-ယီးေလးခိုAေတြးနယ္ပယ္ ေဝဟင္ယံ ထက္၌ ပ်ံသန္းရျခင္း၏ Aရသာကို ၾကည္ႏူးလာေသာAခါ
ငယ္စU္တံုးက ေရဒီယို သီခ်င္းမ်ားကို ေန႔စU္ ခံုခံု မင္မင္ ဆိုေလ့ရွိသည့္ ညီမငယ္၏ သီခ်င္းသံေလးကို
ၾကားေယာင္ မိျပန္သည္။ တိမ္တိုက္ေတြၾကားမွာ ယီးေလး ခိုလိုက္၊ ဝဲပ်ံလိုက္ႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးေနေသာ
ငွက္ငယ္ေလးမ်ား၏ဘဝမ်ဳိး ခံစားလာရေသာAခါ မိုးပ်ံေရာင္စံု ရြက္ထည္ယာU္ ပ်ံသန္းေရး ပင္မ
Uယ်ာU္Aဝင္မွာ ေရးထားသည့္ ငွက္ကေလးမ်ား Aဘယ္ေၾကာင့္ ေတးဆို ၾကသည္ကို လာ၍
ၾကည့္ၾကပါဆိုသည့္ စာသားေလးသည္ Aလြန္မွန္ေသာ သစၥာစကား ျဖစ္ေၾကာင္းကို လက္ခံ
လာသည္။ ဤမွ်ေလာက္သာယာ ၿငိမ့္ေညာင္းလွေသာ ဘဝမွာ ခ်ီးမြမ္းသည့္ သီခ်င္းမဆိုဘဲ
Aဘယ္သူေနႏိုင္ မည္နည္း။ ထိုေၾကာင့္ ဆာလံဆရာ၏ ခ်ီးမြမ္းသံေလးႏွင့္ ဘုရားရွင္၏
ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းမိပါသည္။ သိုျ႔ ဖစ္၍ Aကၽြႏု္ပ္၏ ဝိညာU္သည္ တိတ္ဆိတ္စြာ မေန၊
ကိုယ္ေတာ္ကို သီခ်င္းဆိုပါမည္။(ဆာလံ ၃၀း၁၂)။ ကၽြႏု္ပ္၏ ျမင္ကြင္းေAာက္တြင္ တစာစာေAာ္ျမည္
သီက်ဴး၍ ပ်ံသန္းေနၾကေသာ ဇင္ေယာ္ငွက္Aုပ္ႀကီးကို Aားက်၍ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း သီခ်င္းေလး
သီဆိုမိပါသည္။
Aမွန္စင္စစ္ က်စ္က်စ္ပါေAာင္ ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ ရြက္ထည္ယာU္၏ ဘားတန္းႏွစ္တန္းသည္ တြလ
ဲ ြဲ
ခိုစီးရန္Aတြက္ သက္သက္မဟုတ္ဘဲ ရြက္ထည္ယာU္တခုလံုးကို ထိမ္းထား၍ လိုရာကို ပ်ံသန္းႏိုင္ရန္
ပဲ့ကိုင္ ေသာ Aရာလည္းျဖစ္သည္။ ကၽြမ္းက်င္စြာ ပဲ့ကိုင္ႏိုင္လာေသာAခါ ရြက္ထည္ယာU္ကို
မိုးျမင့္ေပၚပ်ံတက္လိုက္၊ ထိုးဆင္းလိုက္၊ ေဘးေစာင္းပ်ံလိုက္၊ ဝဲပ်ံလိုက္ႏွင့္ သာယာၾကည္ႏူးမႈ႔
Aရွိန္Aဟုန္သည္ ပို၍ပို၍ ျမင့္မား လာရသည္။ ယခု ကၽြႏု္ပ္ စီးနင္းပ်ံသန္းေနသည့္
ရြက္ထည္ယာU္မွာ (HangGlider)ျဖစ္၍ ရြက္ထည္ကို ပဲ့ထိမ္း ႀကိဳးျဖင့္ စီးနင္းပ်ံသန္းေသာ
(Paraglider)ဆိုတာ ရွိသလို၊ Aေသးစား စက္တပ္ရြက္ထည္ယာU္ (Aquaglider) ဆိုတာလဲ
ရွိေသးသည္။ ေနာက္မွ ထိုယာU္မ်ားကိုလည္း စီးၾကည့္ရ ံုးမည္။

t

ဆန္ဖရန္စစၥကိုသို႔ ေလယာU္ခရီးျဖင့္ လာၾကေသာ ခရီးသည္တိုင္း ရင္သပ္ ရႈ႕ေမာရေသာ
ျမင္ကြင္းေလးတခု ရွိသည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကို

tျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သို႔ ဝင္ရန္ ေလဆိပ္

ေလယာU္ ေျပးလမ္းသို႔ ခ်ိန္ရယ
ြ ္ေသာေနရာတြင္ ေလယာU္သည္ ေလးဆယ့္ငါးဒီဂရီခန္႔ တိမ္းေစာင္း၍
ပ်ံသန္းဝင္ေရာက္ ရသည္။ ထို

tခ်ိန္တြင္ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္လို လွပလွသည့္ ကမၻာေက်ာ္ၿမိဳ့ေတာ္

ဆန္ဖရန္စစၥကိုႏွင့္

tတူ BayArea တခုလံုးသည္ နံရံေပၚ ခ်ိပ္ဆြဲထားေသာ
Eရာမပန္းခ်ီကားခ်ပ္ႀကီးtလား ရင္သပ္ရႈ႕ ေမာၾကရသည္။ ေလယာU္ ျပဴတင္းေပါက္ တခုလံုး၌

ေကာင္းကင္ယံကို မျမင္ရေတာ့ဘဲ ကမၻာေလာကတခုလံုးကို ေဘးတိုက္က ရႈ႕ျမင္ရ သလိုမ်ဳိး
ျဖစ္သည္။ ခရီးသြား၍ ျပန္လာတိုင္းမွာ ဤရႈ႕ခင္းကို မလြတ္စတမ္း ကၽြန္ေတာ္ ေစာင့္ၾကည့္ျမဲျဖစ္သည္။
မိတ္ေဆြလဲ Aကယ္၍ ေလယာU္ခရီးႏွင့္ ဆန္ဖရန္စစၥကို လာခဲ့ပါလ်င္ ထိုရႈ႕ခင္းကို AမိAရ
ၾကည့္ရႈ႕ခံစားႏိုင္ဖို႔ ၾကံဳႀကိဳက္၍ သတင္းပါး လိုက္ရပါသည္။ ထိုစU္က ေလယာU္ျပဴတင္းေပါက္
ေသးေသးေလးမွ ထိုAလွကို ခံစား ခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုမူ AမိုးAကာမဲ့ ရြကထ
္ ည္ယာU္ႏွင့္
ပ်ံသန္းေသာAခါ Aေသာမသတ္ႏိုင္ေAာင္ က်ယ္ေျပာၿပီး လွပလြန္းသည့္ ရႈ႕ခင္းကို ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္
ခံစားရေတာ့မည္။ ေကာင္းကင္ယံမွာ ေက်းငွက္ကေလး မ်ား ပ်ံသန္းရင္း သီခ်င္းသီဆိုၾကတာ
ဒါေၾကာင့္ကိုး ဟူ၍လည္း တိုးတိုးေလး ေရရြတ္ မိပါေတာ့သည္။
မိုးတိမ္တိုက္ေတြၾကားမွာ၊ ျမဴႏွင္းမႈန္ေတြၾကားမွာ ကၽြန္ေတာ္၏ ရြက္ထည္ယာU္ကို လိုသလို
ပ်ံသန္းရင္း ကမၻာေလာကႀကီးကို Aေပၚစီးက ၾကည့္ရႈ႕ခံစား ေနမိပါသည္။ Aေသာ မသတ္ႏိုင္ေAာင္
က်ယ္ေျပာလွသည့္ ပစၥိဖိတ္သမုဒၵရာျပင္ႀကီးကို၎၊ တလိမ့္လိမ့္ တAိAိ လိမ့္တက္ေနၾကေသာ
လိႈင္းလံုးႀကီးမ်ားႏွင့္ ထိုေရလိႈင္းတို႔ Aလယ္မွာ ေရရွပ္ေဘာ့ျပားမ်ား စီးနင္း၍ ကစားေနၾကသူမ်ား၊
(Sailglider)ဟုေခၚေသာ ေရာင္စံုရက
ြ ္ထည္တပ္ ေရရွပ္ေဘာ့ျပားမ်ားကို ေလAဟုန္သံုး၍ စီးနင္းေဆာ့
ကစားေနၾကသူမ်ား၊ ကမ္းေျခသဲေသာင္ျပင္ေပၚ၌ Aပမ္းေျဖေနၾကသူမ်ား၊ ေနပူလွမ္းေနၾကသူမ်ား၊
ေျပးေဆာ့ေနၾကေသာ ကေလးငယ္မ်ား၊ ေဘာလံုးေဆာ့ကစား ေနၾကသူမ်ား၊ ေရကူးေနၾကသူမ်ားကို
Aားလံုးျမင္ေတြ႔ရသည္။ ကမ္းေျခတေလွ်ာက္ ေဖါက္လုပ္ထားေသာ Aမွတ္(၁)Aေဝးေျပး
လမ္းမႀကီးႏွင့္Aတူ Aုပ္Aုပ္ဆိုင္းဆိုင္း ထင္းရႈးေတာမ်ားတို႔သည္လည္း ကယ္လီဖိုး
နီးယားျပည္နယ္၏ ထူးျခားေသာ Aလွတခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပင္လယ္ေAာ္ကို ျဖတ္ေဆာက္ထားေသာ
ရွည္လ်ား လွသည့္ တံတားႀကီးမ်ားAျပင္ ထင္ရွားလွသည့္ နီညိဳေရာင္ ေရႊတံခါး တံတားႀကီးကိုလည္း
Aားပါးတရ ရႈ႕စား ရသည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကို ျမန္မာႏွစ္ျခင္း Aသင္းေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းေလးကိုလဲ
ေရးေရးေလး ျမင္ေနရ၍ စိတ္ၾကည္ႏူးမိပါသည္။ ေကာင္းကင္ယံမွာ ေပ်ာ္လြန္းလွ၍ ေျမျပင္ကိုပင္
မဆင္းခ်င္ေတာ့ပါ။
တြဲလဲခိုၿပီး ဒီေလာက္ၾကာေAာင္ စီးေတာ့မေညာင္းဘူးလားဟု ေမးစရာရွိေပမည္။ ကၽြႏု္ပ္လက္မ်ား
သည္ ပဲ့ထိမ္းေဘာင္တန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ထားရေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္၏ ခႏၶာကိုယ္တခုလံုးသည္
Aထူး စီမံ ထားေသာ Aိပ္ႀကီးထဲတြင္ ေမွာက္ရက္ AေနAထားႏွင့္ ထည့္၍ ခ်ိပ္ဆြဲထားသည့္Aတြက္
မေညာင္းမညာ သည့္Aျပင္ ေႏြးေထြး၍ Aဆင္ေျပလွပါသည္။ သမီးေလးထံမွ ငွါးယူခဲ့ေသာ
စီဒီေခြေလးကို ဖြင့္နားေထာင္ လိုက္ျပန္ေတာ့ လွပေသာ ရႈ႕ခင္းမ်ားကို ေနာက္ခံသီခ်င္းေလးႏွင့္
ရႈ႕စားေတာ့ ပို၍ Aႏွစ္သာရ ရွိလာသည္။

ေဘးမွာ ပ်ံသန္းေနသူ တUီးသည္ မွန္ေျပာင္းႏွင့္ ေျမျပင္ကို ၾကည့္ေနတာ ျမင္၍
ကၽြန္ေတာ္လည္းပါလာေသာ Aေဝးၾကည့္ မွန္ဘီလူးကို ထုတ္လ်က္ ေျမျပင္သို႔ Aႏွံ႔
ေလွ်ာက္ၾကည့္မိသည္။ မွန္ဘီလူးႏွင့္ၾကည့္မိမွ မွန္ဘီလူး ယူခဲ့မိျခင္းကို ေနာင္တရမိေတာ့သည္။
AလွAပမ်ားၾကား၌ Aက်ည္းတန္မႈ႕ေတြကို ျမင္ေတြ႔လိုက္ရေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈ႕
ရွိသမွ်ကို ေစ်းတြန္းလွည္းေလးထဲ ထည့္၍ က်င္လည္ေနၾကရေသာ ေျခသလံုး Aိမ္တိုင္ AိုးAိမ္မ့ဲ
ဆင္းရဲသားမ်ားစြာ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ မီးေရာင္ တျဖပ္ျဖပ္၊ UOသံ တစီစီႏွင့္ Uပေဒ
ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကို လိုက္လံ ဖမ္းဆီးေနေသာ ရဲႏွင့္ပုလိပ္ကားမ်ား၊ Aေရးေပၚ လူနာတင္ယာU္မ်ား၊
Aုပ္စုဖြဲ႕ ရန္ျဖစ္ၾက၍ ဝရုန္းသုန္းကား ျဖစ္ေနၾကေသာ လူငယ္မ်ား၊ Aေဝးေျပး လမ္းမႀကီးေပၚ၌
ယာU္တိုက္မႈ႕ ျဖစ္ပြား၍ ျပႆနာ ျဖစ္ေနၾကသူမ်ား၊ ေတြ႔ရသည္မွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာမ်ား ျဖစ္သည္။
သူ႔ဇနီးမဟုတ္ဘဲ တျခား Aမ်ဳိးသမီးတUီးႏွင့္ လက္ခ်င္းခ်ိပ္ကာ သမီးရည္းစားေလးပမာ
စံုတြဲခုတ္ေနေသာ ကၽြႏု္ပ္၏ မိတ္ေဆြေဟာင္း တUီးကို ရုတ္တရက္ ျမင္လိုက္သည့္Aတြက္
မွန္ဘီလူးကို မၾကည့္ေတာ့ဘဲ Aိပ္ထဲ ထိုးထည့္ လိုက္ပါသည္။ ဪ ေလာကႀကီးဟာ ဘယ္လိုမ်ား
ျဖစ္ပ်က္ေနပါလိမ့္– ဆက္၍သာ ၾကည့္ေနလွ်င္ စိတ္မခ်မ္းသာစရာေတြ ဆက္တိုက္ေတြ႕ေနရၿပီး
ခုနက သာယာၾကည္ႏူးစရာေလးေတြ ပ်က္သုန္းကုန္လိမ့္မည္။ ေပ်ာ္စရာမွာ ရင္နာစရာေတြ
ဝင္လာရင္ ေဝဒနာသာ Aေျဖက်န္ေလမည္ မဟုတ္ပါလား။
God is watching us—from a distance သမီးေလး၏ စီဒီေခြထဲက သီခ်င္းစာသားေလးေၾကာင့္
ကၽြႏု္ပ္Aေတြးထဲ Aလင္းတန္းေလးတခု ေျပးဝင္လာသည္။ ေဝးရပ္ဆီမွ ဘုရားရွင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔Aား
ေစာင့္ၾကည့္ ေနသည္တ့။ဲ Aဓိပၸါယ္ရွိလိုက္ေလျခင္း။ Aျမင့္ေပ-၃၀၀၀၊ေလာက္က ကၽြန္ေတာ္
ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ Aရာမ်ား သည္ Aတိုင္းAတာ တခုေလာက္သာ ျဖစ္သည္။ စၾကာဝဠာတခုလံုးကို
ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ သည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ စံပယ္ေတာ္မူ၍ ေလာက၌ ရွိရွိသမွ်
ျပဳျပဳသမွ်၊ ျဖစ္ျဖစ္သမွ် AရာAားလံုး ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိပါသည္။ Aားလံုးကို ဘုရားရွင္
ျမင္ေတြ႔ေနသည္။ ေျပာသမွ် သူၾကားေနပါသည္။ စိတ္ကူးႏွင့္ ၾကံစည္သမွ်ပင္လ်င္ သူ သိေနပါသည္။
သုတၱံက်မ္းမွာ AတိAလင္းပင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထာဝရဘုရား၏ မ်က္စိေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ
Aရပ္၌ ရွိ၍ ေကာင္းမေကာင္းကို ၾကည့္ရႈ႕ ေတာ္မူ၏ (၁၅း၃)။ လူ သြားလာသမွ်ေသာ လမ္းတို႔သည္
ထာဝရဘုရား မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ ရွိၾက၍ သြားလာသမွ်ေသာ Aခ်င္းAရာတိ႔၌
ု
စူးစမ္းေတာ္မူ၏။(၅း၂၁)။ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာက်၍ ခြန္Aားရသည့္ Aခ်က္မွာ ကၠဳႆေရလ Aမ်ဳိးကို
ေစာင့္ေသာသူသည္ ငိုက္ျမည္း Aိပ္ေပ်ာ္ျခင္း ရွိေတာ္ မမူ။ (ဆာလံ၊၁၂၁း၄)ဟူေသာ က်မ္းခ်က္
ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Aေကာင္း Aဆိုး Aားလံုးကို Aထက္Aရပ္မွ ၾကည့္ရႈ႕ေနေသာ ဘုရားရွင္
ရွိေတာ္မူ ျခင္းကို သိရွိခံစားရေသာ သင္ခန္းစာကို ရလိုက္သည္ ျဖစ္၍ Aရာရာ၌ AစU္Aၿမဲ
Aေကာင္းဆံုး Aသက္ ရွင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လ်က္ ေဝဟင္ထက္မွာ ပ်ံသန္းရင္း ဆက္ကပ္ ဆုေတာင္း
လိုက္ပါသည္။ ေျမျပင္သို႔ မဆင္းသက္ခ်င္ေသးေသာ္လည္း ဇနီးႏွင့္သားသမီးမ်ား ပင္လယ္ကမ္းစပ္မွာ

ေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း လက္မ်ား ေဝွ႔ရမ္းျပေနၾကသည္ကို ျမင္လိုက္ရ၍ ရြက္ထည္ယာU္ကို ျဖည္းညွင္းစြာ
ထိုးဆင္းလ်က္ ေျမျပင္ထက္ သို႔ ဆင္းသက္ လာခဲ့ပါေတာ့သည္။
ဆရာ-ဆရာ-ဆရာက ေငးေနလိုက္တာ ကၽြန္ေတာ္ Hang Glider စီးတဲ့Aေၾကာင္း ေျပာျပတာ ေတာင္
စိတ္မဝင္စားေတာ့ဘူး။ ကိုရစ္ခ်တ္က မိုးပ်ံရြက္ထည္ယာU္ကို စြနစ
္႔ ြနစ
္႔ ားစား စီးနင္းရင္း ရွားပါး
ဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူး စုေဆာင္းခဲ့ျခင္းကို စီကာပတ္ကံုး ေျပာျပေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဪ – ကၽြန္ေတာ္
စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ ကိုရစ္ခ်တ္ စိတ္ဝင္စားလြန္းလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ မိုးပ်ံ ရြက္ထည္ယာU္ စီးၿပီး၊
စိတ္ကူးေလးနဲ႔ မိုးေကာင္းကင္ထက္မွာ ပ်ံသန္းေနသလိုဘဲ ခံစားမိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ Aတြက္ေတာ့
HangGlider စီးတဲ့Aေၾကာင္းAျပင္ တန္ဖိုး မျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ဝိညာU္ေရးရာ သင္ခန္းစာလဲ
ရလိုက္ပါတယ္။
ဘယ္လို ဝိညာU္ေရးရာ သင္ခန္းစာလဲ ဆရာလတ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလဲ ေဝမွ်ပါAံုး။
ေOာ္ – ဒီလိုပါ ကိုရစ္ခ်တ္၊ စိတ္ကူးေလးနဲ႔ မိုးပ်ံရြက္ထည္ယာU္ကို စီးရင္း Aထက္Aရပ္က ျမင္ရတဲ့
ျမင္ကြင္းကို Aေျခခံၿပီး စၾကာဝဠာတခုလံုးကို ေကာင္းကင္ဘံုက သတိန႔ဲ ၾကည့္ရႈ႕ေနတဲ့
ဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္ ေၾကာင့္ ေႏြးေထြးတဲ့ လံုျခံဳ စိတ္ခ်မႈ႕ရယ္၊ Aၿမဲတမ္းဘဲ Aေကာင္းဆံုး
Aသက္ရွင္ ရမယ္ဆိုတ့ဲ ဝိညာU္ေရးရာ သင္ခန္းစာကို ေျပာတာပါ။
ထာဝရဘုရားသည္ Aထက္Aရပ္မွ ကၽြႏု္ပ္တက
ို႔ ို ၾကည့္ရႈ႕ေနသည္ျဖစ္၍ Aလိုေတာ္ႏွင့္မညီေသာ
ေျပာဆို၊ ၾကံစည္၊ ျပဳမူျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားၾကရန္၊ Aလိုေတာ္ႏွင့္Aညီ Aေကာင္းဆံုး Aသက္ရွင္
လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္း၌ ခ်ီးမြမ္း မခံရျခင္း၊ AသိAမွတ္ျပဳ မခံရျခင္းမ်ားAတြက္ စိတ္ဓါတ္ မက်ဘဲ
ဘုရားသခင္က Aသိ Aမွတ္ျပဳလ်က္၊ မွတ္သားလ်က္၊ ေကာင္းႀကိီးေပးလ်က္ ရွိေနေၾကာင္းကို
ႏွလံုးသားမွာ ခံယူလ်က္ Aရာရာ၌ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္ Aေကာင္းဆံုး Aသက္ရွင္ၾကဖို႔
ေမတၱာႏွင့္ တိုက္တန
ြ ္း ေဝငွလိုက္ပါသည္။
ေမတၱာမ်ားစြာျဖင့္
ဆရာေတာ္Uီးလတ္ေယရွဲ (ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမန္မာႏွစ္ျခင္းAသင္းေတာ္)

