ယခုခ္ိနးတျငးကၽျႏုးပးတို႔ထဵမြဘာကိုေမြ္ားလငးံေနပါသနညး့။
ေဂ္ာံခ္းဖလိျဳကး အသတးခဵရမႈ၊ ထိုမြတဆငးံ အေမရိကနး်မိဳ႕ၾကီ့မ္ာ့ႏြငးံ ကမာၻတစးွနး့အထိပ္ဵ႕ႏြ႔သ
ဵ ျာ့ေသာ
ဆႏၵ်ပမႈ၊အဓိကရုဏး့မ္ာ့ကိုရႈ်မငးရငး့ ွိညာဥးေတားဦ့ေဆာငးေသာယုဵၾကညးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ အသာ့အေရာငး
ချဲ်ခာ့မႈ၊ မတရာ့မႈမ္ာ့အေပၚမညးသို႔တုဵ႔်ပနးသငးံေၾကာငး့ အထူ့်ပဳေရ့သာ့ထာ့ေသာ အကးေဆ့်ဖစးသညး။

ထို်မငးကျငး့ ကၽျႏုးပး၏စိတးအာရုဵထဲတျငးစဲထ
ျ ငးလ္ကးရြိသညး။ ေမ ၂၅ ရကးတျငး မငးနီယာပိုလစး်မိဳ႕ လူ်ဖဴရဲအရာရြိ
တစးေယာကးက ေ်မ်ပငးေပၚမ္ကးႏြာအပးလြဲခ္ထာ့ေသာ လကးထိပးခတးခဵ လူမညး့တစးေယာကး၏ လညးပငး့ကို
ဒူ့်ဖငးံေထာကးထာ့သညး… ထိုလူမညး့မြာ ေသဆုဵ့သျာ့ခဲံရသညး။
ေနာကးတစးေန႔မာြ ပငး မငးနီယာပိုလစး်မိဳ႕ မီ့ဟုနး့ဟုနး့ေတာကးေတာံသညး။ ်ငိမး့ခ္မး့စျာစီတနး့ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့ထဲ
တျငး အခ္ိဳ႕ကအေဆာကးအအုဵမ္ာ့မီ့ရႈိ႕ဖ္ကးဆီ့၊ မြနးတဵခါ့မ္ာ့ရိုကးချဲ၊ ကာ့မ္ာ့ကိုေမြာကးလနးမီ့ရႈိ႕၊ ဆိုငမ
း ္ာ့ကို
လုယကးၾကေတာံသညး။ ထိုဆႏၵ်ပမႈမ္ိဳ့က အ်ခာ့်မိဳ႕အႏြ႔.ဵ . ထို႔ေနာကး အ်ခာ့ႏုိငးငဵမ္ာ့သို႔ပါ ကူ့စကးကုနးသညး။
ေဂ္ာံခ္းဖလိျဳကး၏ဗီဒ
ျ ီယို ႏြငးံအ်ခာ့ေသာဆႏၵ်ပအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ကို ဆိုရြယးမီဒီယာေပၚတျငးအ်မဲအ်ပတးေတျ႕်မငး
ေနရသညး။ မငး့မဲံစရုိကးဖ္ကးဆီ့မႈမ္ာ့ကိုတုနးလႈပးမိသလို၊ ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့ကို မ္ကးရညးယိုဗုဵ့မ္ာ့သုဵ့ကာ ်ဖိဳချငး့ေန
ေသာရဲတပးဖ႔ွ
ျဲ ငးမ္ာ့ေၾကာငးံလညး့ ထိုရုပးသဵမ္ာ့ကိုမၾကညးံမ်မငးလိုေတာံေပ။
ဘာေတျ်ဖစးပ္ကးေန်ပီလဲ။ လူ်ဖဴရဲအရာရြိတစးေယာကးက လူမညး့တစးေယာကးကို လူအမ္ာ့ေရြ႕မြာတငးသတးရဲ
သညးအထိ အေ်ခအေနဆို့ရျာ့ေန်ပီလာ့။ ထိုကိစၥကိုအစျ်ဲ ပဳ်ပီ့ ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့၊ အဓိကရုဏး့မ္ာ့က ႏုိငးငဵအႏြဵ႔
အဘယးေၾကာငးံ်မနး်မနးဆနးဆနးကူ့စကးသျာ့ရသနညး့။ မညးကဲသ
ံ ို႔တုဵ႔်ပနးပါကအက္ိဳ့ရြိမညးနညး့။

ကၽျႏုးပးတို႔၏ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့က ဘကးလိုကးမႈသို႔ ယိမး့ယိုငးေန်ခငး့ေလာံ၊ ပိုေန်မဲ က္ာ့ေန်မဲ အေ်ခအေန
ကိုတညးံမတးေပ့ရမညးေလာ၊ အၾကပးအတညး့်ပႆနာကို မီ့ေမာငး့ထို့်ပရမညးေလာ။
လျနးခဲံေသာ ၂ လမြစ၍ "ယခုခ္ိနးတျငးဘုရာ့သခငးထဵမြ ကၽျႏုးပးတို႔ဘာကိုေမြ္ားလငးံႏုိငးပါသနညး့" ဆိုသညးံ
အခနး့ဆကး အကးေဆ့မ္ာ့ကို ကၽျနးေတားေရ့သာ့ခဲံသညး။ ယခုကဲံသို႔ အၾကမး့ဖကးမႈ၊ ဆႏၵ်ပမႈ၊ အဓိကရုဏး့
အေ်ခအေနတျငး ထိုကဲံသို႔ေသာခပးဆငးဆငးေမ့ချနး့မ္ာ့ကိုပငး ်ပနးေမ့ရမညး်ဖစးသညး။ ယခုတစးေခါကးေမ့ချနး့
ကေတာံ- "

ယခုခ္ိနးတျငးကၽျႏုးပးတို႔ထဵမြဘာကိုေမြ္ားလငးံေနပါသနညး့" ဟူ၍ပငး်ဖစးသညး။

အခ္ငး့လူ ေကာငး့ေသာလမး့ကို်ပေတားမူ်ပီ၊ တရာ့သ်ဖငးံ်ပဳ်ခငး့၊ ကရုဏာကိုႏြစးသကး်ခငး့၊ သငး၏ဘုရာ သခငးံ
ေရြ႔ေတား၌ႏြိမးံခ္ေသာစိတးႏြငးံက္ငးံေန်ခငး့မြတပါ့ အဘယးပူေဇားသကၠာကို ထာွရဘုရာ့ေတာငး့ေတားမူသနညး့
မိကၡာအနာဂတၱိက္မး့ ၆့၈
800 B.C ခနး႔တျငး ပေရာဖကးမိကၡာ သညးကၠဳသေရလလူတို႔၏ဘုရာ့ကိုမကို့ကျယးမႈ၊ အခ္ငး့ခ္ငး့ေခါငး့ပုဵ်ဖတးမႈ၊
ဖိႏြိပးခ္ဳပးခ္ယးမႈ၊ မတရာ့မႈစသညးတို႔ႏင
ြ စ
ံး ပးလ္ဥး့်ပီ့ သတိေပ့ခဲံသညး။ ဓမၼေဟာငး့က္မး့ရြိ အထငးကရက္မး့ခ္ကး
တစးခုမြာ ပေရာဖကးမိကၡာေ်ပာေသာ- ဘုရာ့
၄ငး့တိ႔မ
ု ြာ-

သငးံထဵေတာငး့ဆိုေသာအရာ၃ခုအေၾကာငး့ပငး်ဖစးသညး။

- တရာ့မြ္တစျာလုပးေဆာငးရနး
- ခ္စး်ခငး့ဂရုဏာ၌တညးရနး
- ဘုရာ့ႏြငးံအတူႏြိမးံခ္စျာေလြ္ာကးလြမး့ရနး။
လူမညး့ႏြငးံအ်ခာ့လူမ္ာ့လမး့ေပၚထျကးဆႏၵ်ပေသာအခါ သူတို႔ေအားဟစးေတာငး့ဆိုသညးမြာ တရာ့မြ္တမႈပငး
်ဖစးသညး။ ကမာၻၾကီ့က သူတို႔အသဵကိုၾကာ့လာရနးေအားဟစးၾက်ခငး့်ဖစးသညး။ အာဏာႏြငးံသိကၡာရြိေသာ
အ်ခာ့လူမ္ာ့လညး့ သူတို႔အသဵကိုၾကာ့်ပီ့ အကူအညီေပ့လာရနးေအားဟစးေတာငး့ဆိုေနၾက်ခငး့်ဖစးသညး။
်ငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပ်ခငး့မြ အၾကမး့ဖကး၊လုယကး၊ဖ္ကးဆီ့ လာၾကေသာအခ္ိနးတျငး.. လူ်ဖဴမ္ာ့အေန်ဖငးံ အ်ပငး
ပနး့်ဖစးပ္ကးမႈမ္ာ့ထကး အတျငး့ဖကးအေၾကာငး့ရငး့ခဵကို ရႈ်မငးတတးရနးလိုအပးပါသညး။
ဤ်ပႆနာသညး လူမညး့တစးေယာကးအသတးခဵရ်ခငး့ သကးသကးမြ္မဟုတးေပ။ အက္ငးံပ္ကးေသာရဲတစးဦ့
တစးေယာကးထဲေၾကာငးံလညး့မဟုတးေပ။ ရဲတပးွငးမ္ာ့ရြိေန်ခငး့ေၾကာငးံ ရာဇွတးမႈ၊အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ကို
ထိနး့ခ္ဳပးႏုိငး်ခငး့လညး့်ဖစးသညး။ အေမရိကနးတျငး တာွနးေက္ပျနး၊ အႏြစးနာခဵ၊ သေဘာေကာငး့ေသာ
ရဲတပးဖ႔ွ
ျဲ ငးေပါငး့မ္ာ့စျာရြိသလို၊ လူမ္ိဳ့ေရ့ချ်ဲ ခာ့ေသာ၊အက္ငးံပ္ကး်ခစာ့ေသာရဲမ္ာ့လညး့ရြိသညး။
ယခု်ဖစးပ္ကးေနေသာကိစၥမြာ တရာ့ဥပေဒစို့မို့ေရ့ႏြငးံ စနစးတက္ကိုငးတျယးလုပးေဆာငးေရ့်ဖစးသညး။ သို႔ေသား
ဤအေၾကာငး့တစးခုထဲ်ဖငးံလညး့ ယခုကိစၥကိုေ်ဖရြငး့ႏုိငးမညးမဟုတးေပ။ အခ္ိဳ႕ရာဇွတးသာ့မ္ာ့ကို ဥပေဒ
အတိုငး့တငး့တငး့ၾကပးၾကပး ကိုငးတျယးႏုိငးမြသာ ပတးွနး့က္ငးသာယာမညး်ဖစးသညး။ ပတးွနး့က္ငးတျငး
အသာ့အေရာငးမေရျ့ ရာဇွတးေကာငးမ္ာ့စျာရြိေနသညး။ ထုိသို႔ဥပေဒခ္ိဳ့ေဖာကးသူမ္ာ့ကို ဖမး့ဆီ့ရပးတနး႔
လိုကးယုဵ်ဖငးံလညး့ တရာ့မြ္တမႈရြိႏုိငးမညးမဟုတးေပ။ အဓိကအရာမြာ အသာ့အေရာငးမတူ၊ လူမ္ိဳ့မတူသူ၊
မိမိႏြငးံမတူသူမ္ာ့ကို လျမ
ဲ ြာ့စျာ ဆကးဆဵ်ခငး့၊ မယုဵၾကညး်ခငး့တို႔ေၾကာငးံ်ဖစးသညး။
လကးရြိ်ပႆနာမြာ လူမႈအသိုငး့အွိုငး့တစးခုလုဵ့၏ ွိညာဥးေရ့၊ စိတးဓာတး(အသာ့အေရာငးချဲ်ခာ့်ခငး့၊
မိမိကိုယးကိုသာ ဂရုစိုကး်ခငး့၊ မတရာ့မႈကိုမ

်ခငး့) ယိုယျငး့မႈတို႔ေၾကာငးံ်ဖစးသညး။

စျမး့အာ့မရြိသူတို႔က မိမိတ႔က
ို ုိယးကိုကာကျယးရနး ေအားဟစးေတာငး့ဆို်ခငး့၊ မြာ့ယျငး့ေနမႈမ္ာ့ကို
အမြနး်ပဳ်ပငး်ခငး့လမး့စဥးဟု ကၽျႏုးပးရႈ်မငးပါသညး။ လူသာ့မ္ိဳ့ႏျယးတုိငး့၊ မညးသညးံအသာ့အေရာငးမ္ိဳ့မဆို
ထိုေရာဂါစျက
ဲ ပးေန်ပီ့ ထိုေရာဂါမြာ ယခုခ္ိနးထိတုိငးသကးဆို့ရြညးေနသညး။ (ထိုေရာဂါကို သမၼာက္မး့
ဆရာတို႔က အ်ပစး ဟုေခၚဆိုသညး။) အခ္ိဳ႕ေသာသူမ္ာ့သညး တရာ့မြ္တမႈ၊ သနာ့ဂရုဏာေပ့စျမး့ႏုိငးေသာ
အဆငးံတျငးရြိေနၾကသညး။ ထိုသူမ္ာ့အေန်ဖငးံသိရမညးမြာ မတရာ့မႈ၊ ဖိႏြိပးမႈထဲတျငးခဵရေသာသူ အမ္ာ့စုမြာ
အသာ့အေရာငးက်ျဲ ပာ့ ေသာသူမ္ာ့်ဖစးၾကသညး။ အေမရိကနးႏုိငးငဵမြာပငး ေတျ႕်မငးႏုိငးသညး။
လူမညး့မ္ာ့ႏြငးံအ်ခာ့သူတို႔အေန်ဖငးံ မိမိတို႔အချငးံအေရ့ကို လမး့ေပၚထျကးဆႏၵ်ပချငးံရြိသညး။ သို႔ေသားအ်ခာ့သူ
တို႔၏ဥစၥာပစၥညး့မ္ာ့ကို လုယူဖ္ကးဆီ့ချငးံမရြိေပ။ ဆႏၵ်ပလ္ကး၊ ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး ေအားဟစးေတာငး့ဆိုချငးံရြိ

သညး။ အာဏာႏြငးံလုပးပိုငးခင
ျ းံရြိေသာ လူ်ဖဴတို႔က မိမိတို႔၏ေအားဟစးေတာငး့ဆိုသဵကို မၾကာ့ပါက..ထုိထကး
က္ယးေလာငးစျာေတာငး့ဆိုချငးံရြိသညး၊ ေတာငး့လညး့ေတာငး့ဆိုသငးံသညး။

ွိညာဥးေရ့ဆိုငးရာ က္ငးံသုဵ့်ခငး့
ပေရာဖကးမိကၡာ၏ ကိုယးက္ငးံတရာ့ဆိုငးရာသျနးသငးခ္ကးက လူမႈွနး့က္ငးတစးခုလုဵ့ႏြငးံသကးဆိုငးသညး။
တရာ့မြ္တ်ခငး့၊ ခ္စး်ခငး့ကရုဏာ၊ ႏြမ
ိ ခ
ံး ္်ခငး့ စသညးတို႔လုပးေဆာငးရနး ဘုရာ့သခငးကလူသာ့အာ့လုဵ့ကို
ေခၚေနပါသညး။ ဆငး့ရဲ၊ခ္မး့သာ၊အာဏာရြိ၊အာဏာမဲံ၊လူ်ဖဴ၊လူမဲ၊ မညးသညးံအသာ့အေရာငး၊လူမ္ိဳ့ဘာသာ
မေရျ့လုပးေဆာငးရနး်ဖစးသညး။ ထုိအရာကို ဘုရာ့ကေမြ္ားလငးံေနပါသညး။ မိမိ၏ေရခဵေ်မခဵအေ်ခအေန၌
ထိုအရာကိုနာ့လညးသေဘာေပါကးရနးလိုပါသညး။ အခ္ိဳ႕ေသာအေ်ခအေန၌ တရာ့မြ္တမႈ၊ ၾကငးနာမႈတို႔မာြ
ထငးသာ်မငးသာရြိေသားလညး့၊ အခ္ိဳ႕ေသာအေ်ခအေနမ္ာ့၌ ထုိတရာ့မြ္တမႈ၊ၾကငးနာဂရုဏာမႈတို႔အတျကး
တိုကးပွ
ျဲ ငးႏုိ့ထရမညးံအခ္ိနး်ဖစးေနသညး။ ယခုကၽျႏုးပးတို႔ ထုိသို႔ေသာအေ်ခအေနတျငးရြိေနပါသညး။
ခရစးယာနးတစးေယာကးအေန်ဖငးံ လူမ္ိဳ့ေရချ်ဲ ခာ့မႈ၊ မတရာ့မႈတ႔ႏ
ို ြငးံပတးသကး်ပီ့ သငးမညးသို႔ယုဵၾကညးအသကး
ရြငေ
း နပါသနညး့။ သငးံစိတးေနသေဘာထာ့၊ သငးံအ်ပဳအမူ၊ သငးံႏြလုဵ့သာ့ကို ်ပနးၾကညးံမိပါသလာ့။ သငးႏြငးံ
အသာ့အေရာငးမတူသူ၊ လူမ္ိဳ့၊ ေနာကးခဵရာဇွငးမတူညီသူမ္ာ့အေပၚ ချဲ်ခာ့်ခငး့၊ မတူညီစျာဆကးဆဵ်ခငး့၊
မုနး့တီ့်ခငး့တိ႔ရ
ု ြိခံဲပါက မညးသုိ႔လုပးေဆာငးသငးံေၾကာငး့ သနး႔ရြငး့ေသာွိညာဥးေတားအာ့ လမး့်ပအကူအညီ
ေတာငး့ခဵဖူ့ပါသလာ့။ သို႔မဟုတး မိမိသညးအစျနး့မေရာကးေၾကာငး့၊ အ်ခာ့သူမ္ာ့ကဲံသို႔မဆို့ေၾကာငး့..

မိမိအေန်ဖငးံ အ်ပစးကငး့စငးေသာေၾကာငးံ အ်ခာ့မညးသညးမြ္လုပးရနးမလိုေၾကာငး့ သငးံကုိသငးကာကျယး
ေနပါသလာ့။
ထိုကဲံသို႔ေ်ပာေနေသာ ကၽျနးေတားသညးလညး့ ေ်ခာကးပစးကငး့သဲလဲစငးေန၍မဟုတးေပ။ ကၽျႏုးပးအေန်ဖငးံ
လူ်ဖဳၾကီ့စို့ေသာပတးွနး့က္ငးတျငး ၾကီ့်ပငး့လာရေသာသူတစးေယာကး်ဖစးသညး။ ခရစးယာနးသငး့အုပးဆရာ၊
တစးေယာကး၊ အရျယးေရာကးသူတစးေယာကး်ဖစးလငးံကစာ့ မိမိႏြငးံမတူသူ၊
မိမိႏြငးံ်ခာ့နာ့သူမ္ာ့ကို ေၾကာကးရျဵေရြာငးဖယးတတးေသာ ွနး့က္ငးတျငးသျနးသငးခဵ

ရသူ်ဖစးေၾကာငး့

ကၽျႏုးပးွနးခဵပါ၏။ က္ိဳ့ပဲံပ္ကးစီ့ေနေသာ အသငး့ေတား၊ လူမွ
ႈ နး့က္ငးအတျကးမဆိုထာ့ႏြငးံ မိမိအတျကးပငးလြ္ငး
ထိေရာကးေသာ အေ်ဖကို ကၽျနုးပးမေပ့ႏုိငးေပ။ လူမ္ိဳ့ေရ့ချ်ဲ ခာ့မႈႏြငးံ မတရာ့မႈမ္ာ့သညး ၾကီ့မာ့်ပီ့၊
အ်မစးခိုငးမာေနကာ လျယးလငးံတကူအေ်ဖရြာႏုိငးေသာအရာမဟုတးေပ။ ထိုအတျကးကၽျနးေတားွမး့နညး့မိသညး။
စိတးမေကာငး့်ဖစးမိသညး။ မြာ့ေနေသာအရာ

တစးခုခုလုပးေဆာငးႏုိငးမညးံအခ္ိနးက ဘာမြ္မလုပးခံရ
ဲ ်ခငး့

အတျကးေၾကာငးံ ကၽျႏုးပးစိတးပ္ကးမိပါသညး။
ေဂ္ာံခ္း၏ ဗီျဒီယိုကိုၾကညးံ်မငး်ပီ့ေနာကး ကၽျနုးပးအေန်ဖငးံ မညးသ႔က
ို ူညီေပ့ႏုိငးမလဲ ဟူ၍ ေခါငး့ေ်ခာကးေအာငး
စဥး့စာ့ေနမိသညး။ ယခုတိုငးအေ်ဖမသိေသ့ေပ။ သို႔ေသားကၽျႏုးပးသိေသာအရာရြိသညး။ ဤအရာတစးခုတညး့
ေတာံမဟုတးေပ။ မိမႏ
ိ င
ြ မ
ံး တူသညးသ
ံ မ
ူ ္ာ့အေပၚ ေ်ပာငး့လဲေသာစိတးႏြလုဵ့၊ စိတးေနသေဘာထာ့မ္ာ့်ဖငးံ
ဆကးဆဵရနးကၽျႏးုပးစတငးမညး။ ထိုသို႔အတျငး့စိတးေ်ပာငး့လဲမႈကို အ်ပငးဘကးလုပးေဆာငးမႈ်ဖငးံလိုကးပါေစမညး။
လူမ္ိဳ့ေရ့ချ်ဲ ခာ့ခဵရသူမ္ာ့၊ ေခါငး့ပုဵ်ဖတးအ်မတးထုတးခဵရသူမ္ာ့၊ အႏုိငးက္ငးံခဵရသူမ္ာ့၊ ကရုဏာမခဵရသူမ္ာ့
အေပၚ လကးဆုပးလကးကိုငး်ပသႏုိငးေသာ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံကၽျႏုးပး်ပသေပ့မညး။ ဤသညးမြာ
ပေရာဖကးမိကၡာ ေဟာေ်ပာေသာ အာဏာရြိသူ၊ဂုဏးရြိသူတ႔လ
ို ုပးေဆာငးရမညးံ စစးမြနးေသာေနာငးတတရာ့ပငး
်ဖစးေတာံသညး။
ထိုအရာကို ဘုရာ့သခငးကေမြ္ားလငးံေနပါသညး။

