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Aမည္မသိစာေရးသူ တစ္ေယာက္က သည္လိုေရးသားဖူးသည္။ “ဘုရားသခင္ထံ
ကိုယ့္ကိုယ္ကို Aၾကြင္းမဲ့ ဆက္ကပ္ Aပ္ႏွံျခင္းသည္ လူသားတို႔ Aေနႏွင့္
ဘုရားသခင္Aတြက္ လုပ္ေပးႏိုင္သည့္ Aရာမ်ားတြင္ Aေကာင္းဆံုးႏွင့္ တန္ဖိုး
Aရွိဆံုးေသာ Aရာျဖစ္သည္”။
Aၾကြင္းမဲ့ Aပ္ႏွံျခင္း လို႔ ဆိုတ့A
ဲ ခါ မိတ္ေဆြ ဘယ္လို နားလည္ပါသလည္း?
ကိုယ့္ကိုယ္ကို Aၾကြင္းမဲ့ Aပ္ႏွံျခင္း ဆိုဒါ ကိုယ့္ထက္ တန္ခိုးAာဏာ ပိုရွိသူ တစ္စံု
တစ္ေယာက္ ထံမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ ျဖစ္ျခင္း ရွိျခင္း Aလံုးစံုကို Aပ္ႏွံျခင္းျဖစ္တယ္။
Aၾကြင္းမဲ့ Aပ္ႏွံျခင္း ဆိုဒါ ငယ္ရြယ္သူေတြAတြက္
မိဘမ်ားထံမွာ၊ ေက်ာင္းတက္တ့A
ဲ ရြယ္ေရာက္ရင္ ဆရာဆရာမမ်ားထံမွာ၊ Aလုပ္
လုပ္တ့ဲ Aရြယ္ေရာက္ရင္ Aထက္Aရာရွိ လူႀကီးမ်ားထံမွာ..Aဲ
ဘုရားေက်ာင္း ေရာက္ရင္ေတာ့ ဘုရားသခင္ထံမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို Aၾကြင္းမဲ့ Aပ္ႏွံ ျခင္း ရိုက်ဳိးျခင္းလား..?
မဟုတ္ပါ..ေနရာမေရြး၊ Aခ်ိန္မေရြး ေရာက္ရာ ေနရာတိုင္း ဘုရားရွင္ထံ ဆက္ကပ္ Aပ္ႏွံျခင္းျဖစ္တယ္။
Aခ်ိန္Aခါ၊ ေနရာမေရြး ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေလးစား လုိက္နာရန္ျဖစ္သည္။
ဘုရားေက်ာင္းတက္ေနေသာ Aခ်ိန္တြင္သာ မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းတက္ ေနေသာ Aခ်ိန္တြင္လည္း ဘုရားရွင္သည္
မိမိ၏ Aနီးကပ္ဆံုးႏွင့္ Aေရးႀကီးဆံုးေသာ Aရွင္သခင္ျဖစ္ သလို လုပ္ငန္းခြင္တြင္လည္း ဘုရားရွင္သည္ မိမိ၏
Aနီးကပ္ဆံုးႏွင့္ Aေရးႀကီးဆံုးေသာ Aရွင္သခင္ျဖစ္သည္။
လူသားမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဟုတ္လွၿပီဟုထင္တတ္ၾကသည္။ ဘုရားေပးေသာ ေAာင္ျမင္မႈ၊
ရာထူးႏွင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ Aေတြ႕Aႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကိုယ့္ဘ၀၏ Aရွင္သခင္၊ ကိုယ့္ဘ၀၏
Boss ေနရာတြင္ ထားမွန္းမသိ ထားတတ္ၾကသည္။
တစ္ခါက ညAေမွာင္တြင္ ခရီးသြားေသာ သေဘာၤတစ္စီး မွ ကပၸတိန္သည္ ေရွ႕တဲ့တ့ဲ Aေမွာင္ထု Aတြင္း ေတြ႕ရေသာ
မိွန္ျပျပ မီးေရာင္ေၾကာင့္ သေဘာၤ Aခ်င္းခ်င္း တိုက္မိ မွာစိုးသျဖင့္ ၀ါယာလက္စ္ ေရဒီယိုျဖင့္ လွမ္း၍
သတိေပးလိုက္သည္။
“ေတာင္ဖက္ကို ၁၀ ဒီဂရီ ခ်က္ျခင္းေကြ႕လိုက္ပါ”
ခ်က္ခ်င္း မဆိုင္းမတြ Aေျဖျပန္ရသည္။
“ေျမာက္ဖက္ကို ၁၀ ဒီဂရီ ခ်က္ျခင္းေကြ႕လိုက္ပါ”
သေဘာၤကပၸတိန္သည္ သူ၏ သတိေပးခ်က္ကို လက္မခံဘဲ သူ႔ကိုေတာင္ ေကြ႕ဖို႔ ျပန္ Aေၾကာင္း ဒါ ၾကားရတဲ့Aခါ
စိတ္တိုသြားၿပီး ျပန္သတိေပးလိုက္သည္။
“ေတာင္ဖက္ကို ၁၀ ဒီဂရီ Aျမန္ဆံုး ေကြ႕ေမာင္းပါ၊ ငါက သေဘာၤ ကပၸတိန္ျဖစ္တယ္”
Aေ၀းမွ လည္း ခ်က္ျခင္း Aေျဖျပန္ရသည္။
“ေျမာက္ဖက္ကို ၁၀ ဒီဂရီ Aျမန္ဆံုး ေကြ႕လိုက္ပါ။ ငါက တတိယတန္း သေဘာၤသား ဂ်ဳန္းျဖစ္တယ္”
ကပၸတိန္က စကၠန္႔ပိုင္း Aတြင္း ရင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ Aႏၱရယ္ကို လည္းစU္းစားရင္း စိုးရိမ္ ထိပ္လန္႔ေသာ္လည္း
တတိယတန္း သေဘာၤသား Aဆင့္ ရွိသူ တစ္ေယာက္ကိုလည္း Aေလွ်ာ့ မေပးခ်င္ ေသာေၾကာင့္
Aျမန္ဆံုး ျပန္Aေၾကာင္းလိုက္သည္။
“ေတာင္ဖက္ကို ၁၀ ဒီဂရီ ခ်က္ျခင္း ေကြ႕ေမာင္းပါ၊ ငါက စစ္သေဘာၤႀကီးတစ္စီးျဖစ္တယ္”
တျခားဖက္မွလည္း ခ်က္ျခင္း Aေျဖရျပန္သည္။
“ေျမာက္ဖက္ကို ၁၀ ဒီဂရီ Aျမန္ဆံုး ေကြ႕ လိုက္ပါ၊ ငါက မီးျပတိုက္ျဖစ္တယ္”
ကၽြန္ေတာ္ လူသားေတြဟာ ဒီ Aျဖစ္Aပ်က္ကေလးထဲက စစ္သေဘာၤ ကပၸတိန္ လိုျဖစ္တတ္ၾကတယ္။ သူ႔ဆီကို တဲ့တ့ဲ
လာေနတဲ့ သေဘာၤတစ္စီး ရွိတယ္ဆိုရင္လည္း သူ႔ဖက္က ပဲ့ကို Aနည္းငယ္လွည့္ လိုက္ရံုနဲ႕
Aႏၱရယ္ကိုေရွာင္ကြင္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူဟာ ကပၸတိန္ဟာ ဆိုတ့ဲ သူ႔ရဲ႕ ရာထူးမာန၊ Aျခားသေဘာၤတစ္စီးကို
ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းပစ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတ့ဲ သူ႔ရဲ႕စြမ္းပကား တို႔Aေပၚမွာ လြန္ကဲစြာ ရပ္တည္ ၿပီး ျပဳမူလိုက္တ့A
ဲ ခါ ေရွ႕တဲ့တ့မ
ဲ ွာ
ရွိေနတဲ့ Aရာဟာ Aျခားသေဘာၤတစ္စီး မဟုတ္ဘဲ၊ မီးျပတိုက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဆိုဒါကို သတိမူဖို႔ လြတ္သြားတယ္။
သေဘာၤႀကီးငယ္ တို႔ကို Aလင္းေပး လမ္းျပေပးတဲ့ မီးျပတိုက္၊ တနည္းAားျဖင့္ သေဘာၤႀကီးငယ္တို႔ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္၊
ကယ္တင္ရွင္ ကို သတိမရလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။
မိတ္ေဆြဟာ ယံုၾကည္သူ ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်မႈ ရရွိၿပီးသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနရင္လည္း
ဘုရားေပးတဲ့ ေကာင္းႀကီး၊ ေAာင္ျမင္ျခင္း နဲ႕ စည္းစိမ္ Aာဏာမ်ားAေပၚ ရပ္တည္မိ လြန္းရင္ ေကာင္းႀကီးေပးသူ
Aရွင္သခင္ ကို သတိမူဖို႔ လြတ္သြားမွန္း မသိ လြတ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ေရာက္ေလရာ Aရပ္တိုင္းမွာ ဘုရားရွင္Aား
Aၿမဲတမ္း Uီးထိပ္ထား ႏိုင္ေသာသူ ျဖစ္ႏိုင္ ၾကပါေစ လို႔ ဆႏၵျပဳရင္း…….
ေသာင္းႏိုး
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