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ကြ် န္ုပ္ သည္ ထာ ၀ ရ ဘု ရား ကို သိ ေသာ ယံု ၾကည္ သူ ခ ရစ္ ယန္ မိ ဘ ႏွစ္
ပါး မွ ေမြး ဖြား ခ့ဲ ပါ သည္။ သို႔ ေသာ္ လည္း ေခတ္ ပညာ မ ေတာက္ တ ေခါက္
တတ္ ၿပီး မိ မိ ၿမိဳ႕ ေန ထိုင္ ရာ A နီး တြင္ လည္း မိ မိ ကို
နား ေပါက္ ေAာင္ ေဟာ ေျပာႏုိင္သူမရိွပါ။
ပညာတတ္ ေက်ာင္းဆရာတဦးကိုေတာ့ Aရမ္းေလးစားခ့ဲပါသည္။ သူ၏
သိပၸံပညာထူးခြ် န္မႈကို Aားက်သည္။ ဓါတ္ပုံပညာ စတီရီယုိ၊ ဓါတ္ခြဲခန္း၊
သၾကား၊ေဆး၀ါးေဖၚစပ္ျခင္း၊ Aရက္ခ်က္ ဓါခြဲခန္း၊ နာမည္ႀကီး

ဓါတုေဗဒ ေက်ာင္းဆရာ စသည့္ ေလာကပညာ မ်ားကို ေလ့လာ တပည့္ ခံခ်င္သည္သူသင္ျပေသာ က်ဴရွင္တြင္ Aခမ့ဲ
တက္ေရာက္ခြင့္ရရိွျပီး သူသင္ေပးေသာ ၁၀တန္းစာေမးပြဲ၊ ဓါတုေဗဒ ဘာသာရပ္ ဂုဏ္ထူးထြက္ခ့ဲ၍ ေတာ္ေတာ္
နာမည္ရခ့ဲပါသည္။ Aထက္ျမန္မာျပည္ ျမိဳ႔ငယ္ေလးမွ တဆင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ၾကီးတခုတြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရခ့ဲပါသည္။
မိမိျမိဳ႔တြင္ ထိုသူသည္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ Aင္မတန္ေကာင္းေသာ တရားေဒသနာမ်ားကို ေဟာၾကားခ့ဲေသာ္လည္း
လက္ေတြ႔တြင္ ပုံသက္ေသAားနည္းမႈ (၀ုိင္၊ဘီယာ၊Aရက္ ခ်က္လုပ္၊သံုးေဆာင္ျခင္း) ရိွခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု
ပင္စင္ယူျပီးေနာက္ သား၊သမီး၊ ဖနီးတို႔ႏွင့္ေ၀လံစြာ ျမန္မာျပည္Aႏွ႔ံ E၀ံေဂလိလုပ္ငန္း (ေယရႈရုပ္ရွင္ျပျခင္း) လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွ
ပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားတြင္ ေယရႈရုပ္ရွင္ျပရာတြင္ လူမ်ားစိတ္မ၀င္ စားေသာ္လည္း၊ ျမန္မာျပည္ ျမိဳ႔ၾကးီ၊ျမိဳ႔ငယ္၊ ေက်းရြာ
မ်ားတြင္ ေယရႈရုပ္ရွင္ျပေသာAခါ ကေလး၊လူငယ္၊လူၾကီးမ်ား တရုံးရုံးႏွင့္
Aားေပးၾကသည္ကို ေက်နပ္Aမႈေဆာင္ေနသူျဖစ္သည္။ မယံုၾကည္သူAခ်ိဳ႔ Aာဏာႏွင့္ တားျမစ္မႈေၾကာင့္ Aသက္Aႏၱရယ္
AမႈAခင္းမ်ားျဖစ္ခ့ဲေသာ္လည္း Aမႈေတာ္ကို ကြ် နု္ပ္၏ ငယ္ဆရာသည္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိေလးစားေသာ
ငယ္စU္က Aိမ္နီးခ်င္း ဆရာတဦးAေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ကြ် ႏု္ပ္သည္
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔  ေခတ္ပညာ မ်ားကို
သင္ၾကား ေသာAခါ ၿမိဳ႕ႀကီးေရာက္ ေလာကပ်ာ္ရႊင္
စရာမ်ား (ေငြေၾကးမပါ)  ေနာက္ သို႔ လုိက္ၿပီး
ပညာေရးလည္း မထူးခၽြန္ ေတာ့ပါ။ ျမန္မာ ဆိုရွယ္လစ္
လမ္းစU္ပါတီ ေခတ္ တြင္ ျမန္မာျပည္ Aေျခ Aေနက
ပညာေရး ထူးခၽြန္လ ဲသေဘာၤသား၊ စစ္ဗုိလ္
ဘ၀ ေရာက္ျခင္းက ေလာက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္ခု ပင္
မဟုတ္ လား။ ဆရာ၀န္၊ Aင္ဂ်င္နီယာလည္း

ထိုေခတ္တြင္ လူေလးစားေသာ္ လည္း ေငြဗလာ၊ ကြမ္းယာေရာင္းသူေလာက္ပင္ ၀င္ေငြ မေကာင္းေသာ ပညာတတ္
လူရာမ၀င္သည့္ ေခတ္ျဖစ္ပါသည္။ (ယခုေတာ့ ပညာတတ္မ်ား ႏုိင္ငံျခားတြင္ Aလုပ္Aကိုင္Aဆင္ေျပတတ္ပါသည္)။
ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘြဲ႔ရျပီး Aစုိးရ ျပန္တမ္း၀င္ Aရာရိွျဖစ္သြားသည္။ ႏုိင္ငံျခား ပညာသင္ေစာင့္စားျပီး ကားပါမစ္ ႏွင့္ တုိက္၀ယ္ျပီး
လူေလးစားခံရရင္ ေတာ္ျပီဟူေသာ ေလာက ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္မွာ Aလုပ္လုပ္ ကိုင္ခ့ဲပါသည္။ ေနာက္ပုိင္း
သူငယ္ခ်င္းမ်ားက စင္ကာပူတြင္ Aလုပ္လုပ္သည့္ ေခတ္ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ၁၉၉၀ တြင္ စင္ကာပူ သို႔ လာေရာက္
Aလုပ္ရွာ၊ Aလုပ္လုပ္ကိုင္ခ့ဲသည္မွာ ယခု ၂၀၀၉ Aထိျဖစ္ပါသည္။

စင္ကာပူေရာက္ေသာAခါ ရရာAလုပ္လုပ္ရင္း စင္ကာပူAစုိးရ ရွယ္ယာAမ်ားစုပုိင္ေသာ Aေမရိကန္ႏုိင္ငံ Nesdeq Listed

MNC ကုမၸဏီၾကီး တခုတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရေသာAခါ မိမိထက္ ပညာမ်ားစြာတတ္ေသာ ေဒါက္တာမ်ား၊ ဖဲလိုး၊ တီထြင္သူမ်ား
AပါA၀င္ လစာေငြ တလ ေဒၚလာ သုည၅လံုးAထက္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရင္း မိမိကိုယ္ ဟုတ္လွခ်ည္ထင္ထားခ့ဲမႈမ်ား
တေျဖးေျဖး လြင့္ေပ်ာက္သြားခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ဘုရားကေျပာလဲမေျပာပဲႏွင့္ “ၾကိဳးစားရင္ ဘုရားေတာင္ျဖစ္တယ္”
ဆိုသည့္ ခံယူခ်က္လည္း ေလထဲေပ်ာက္သြားျပီး မိမိကိုယ္ကိုယ္ ဖရီးသင့္ကားလိုလို၊ ဗုဒၵတရားေနာက္လိုက္လိုလို၊
ဘုရားစုံ၀ါဒလိုလို ႏွင့္ ျဗိတိလွ် AေတြးAေခၚပညာရွင္ၾကီး ဘာထရန္ရပ္ဆဲကို Aားက်ခ့ဲျခင္းမ်ား လည္း ေပ်ာက္ဆံုး
သြားပါေတာ့သည္။ ဘာထရန္ရပ္ဆဲခမ်ာလည္း
သူေယာက္ထဲရိွစU္ ေတာင္ေတြးေျမာက္ေတြး ေတြးရင္း ေသမင္းကို ေတြးမိေသာAခါ မိမိေသလြန္ျပီးဘ၀ကို စU္းစားလွ်င္
Aေမွာင္ထုၾကီးကိုပဲ ျမင္ရေၾကာင္း ေရးသားထားခ့ဲပါသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားAဖုိ႔
မိမိတေယာက္တည္း ေတာင္ေတြးေျမာက္ေတြး ေသ လြန္ျပီးေနာက္
ကာလကို ေတြးၾကည့္ပါက ေတာက္ပေသာAလင္းကိုျမင္ရျပီး ထာ၀ရAသက္Aတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို
ရေလ့ရိွပါသည္း

မိတ္ေဆြ .. ကြ် န္ေတာ္တို႔ဘ၀၏ တ၀က္ေက်ာ္Aခ်ိန္မွာ တေယာက္တည္း ေနရပါသည္။ ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွာ
Aလုပ္Aတူလုပ္သူမ်ားရိွေသာ္လည္း သင္ႏွင့္မိတ္သဟာရဖြဲ႔ျခင္းမရိွပါ။ သင္တေယာက္တည္း (Aလုပ္ကိစၥ၊ မိသားစုကိစၥ၊
မိတ္ေဆြမ်ားကိစၥ ေတြးေနရပါသည္)။ သင့္ေဘးမွာ လူတစ္ေယာက္ မွမရိွေသာAခ်ိန္ Uပမာ Aိပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ၊
Aိမ္သာတက္၊ ေရခ်ိဳး၊ ခရီးသြား ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ သင္ဘာေတြ ေတြးေနပါသလဲ။ တခ်ိဳ႔ ေလယာU္Aတက္Aဆင္း တြင္
ပ်က္က်မွ ေတြးေၾကာက္ေနရသည္။ Aေမွာင္ၾကီးထဲျဖစ္ေစ၊ မိမိကို Aလုပ္ခြင္၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရးမ်ား၌
၀ိုင္းတြယ္ခံေနရ လွ်င္၊ ေနာက္ဆံုး ေဆးရုံတြင္ ပက္လက္ကေလး ျဖစ္ေနစU္၊ Aဆိုး၀ါဆံုး ကင္ဆာေရာဂါ၊ Aိတ္Aုိင္ဗီြေရာဂါ
ရျပီး ေသမည့္ေန႔ကို ေစာင့္ေနရစU္တြင္ သင္တေယာက္တည္း ဘာေတြ ေတြးေနမည္နည္း။

ထိုသို႔ေသာ Aထီံးက်န္ဘ၀ကို
မခံဖူးေသးပါက ေလာက၊မိတ္ေဆြ၊ ေပ်ာ္စရာမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေနႏုိင္ပါသည္။
တေန႔ေသာ္ မိတ္ေဆြလည္း ထိုသို႔
တေယာက္တည္း ေနရမည့္Aခ်ိန္ ေရာက္လာပါမည္။ Aင္မတန္
ကုသိုလ္ကံေကင္းသူ (ဗုဒၶဘာသာ) ႏွင့္ ဘုရားေကာင္းၾကီးရရိွသူ (ခရစ္ယန္)

မိတ္ေဆြမ်ားမွာ ေသလွ်င္ပင္ ေခါက္ကနဲ လဲေသသြားၾကပါသည္။
ထိုသို႔ ေသသြားသူမ်ား ရွားပါသည္။ တေယာက္တည္း ေသမင္း (သို႔မဟုတ္) Aထးီက်န္မႈႏွင့္၊ ဒုကၡၾကီးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္
ကြ် န္ေတာ္တို႔ လူ႔ဗီဇ၊ Aစြမ္းAစႏွင့္ တိုက္ပြဲကို မဆင္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ ခႏၱာ၊စိတ္ Aင္Aား Aင္မတန္နည္းသြားခ်ိန္တြင္
၀ိညာU္Aားျဖင့္ တုိက္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ထိုAခ်ိန္တြင္ ယံုၾကည္ျခင္း ဆုိေသာAခ်က္သည္ ေရွ႔တန္းေရာက္လာပါသည္။

ကြန္ျမဳနစ္၊ Aရင္းရွင္၊ သိပၸံပညာ၊ ကခ်င္၊ကရင္၊ ဗမာ လူမ်ိဳးေရး စသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ ၾကီးမားသူ တနည္းAားျဖင့္
မ်က္ကန္းသေစၦမေၾကာက္ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ၾကီးသူမ်ားလည္း ေသမင္းကို ရဲရဲၾကီးရင္ဆုိင္ရဲပါသည္။ စင္ကာပူတြင္ ၂၀၀၇ က
မ်က္စိေစြလူသတ္သမားတဦးရိွပါသည္။ ကိုယ့္ရန္သူ မိသားစုကို ရက္စက္စြာ၊ ေသြးေAးေAးႏွင့္
Aိမ္ထဲ၀င္ပစ္သတ္၊သတ္ဖ်က္ျပီး ၾကိဳ းစင္ေပၚ တြင္တက္စU္လည္း Aမ်ားAျမင္တြင္ ျပံဳးျပံဳး၊ကိုယ္လုပ္တာ ကိုယ္ခံေပါ့
စိတ္ထား၊ လြဲမွားေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားလည္း ေသရမွာမေၾကာက္ပါ။

ကြ် ႏု္ပ္တို႔ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လြဲမွားေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ိဳးကို တိုက္ခုိက္ရမည္ျဖစ္သည္။ လြဲမွားေသာဘ ဘာသာေရး
ယံုၾကည္သူမ်ားလည္း ေသရမွာ မေၾကာက္ၾကပါ။ ထိုသူမ်ားကို ထာ၀ရဘုရား၊ သခင္ေယရႈ၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာU္
Aေၾကာင္း ေျပာျပရာတြင္ Aလြန္Aခက္ခဲဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ့္ယံုၾကည္ခ်က္ကို တဖက္သတ္ေျပာျပီး သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္ကို
နားမေထာင္ခ်င္ပါက ထိုသူကို ေယရႈAေၾကာင္း ေျပာျပလဲ၊ Aားနာ၍သာ နားေထာင္ေနမည္။ မိမိက ပုံသက္ေသေကာင္း
Aေနႏွင့္ သူ႔Aေၾကာင္း၊ သူ႔ခံစားခ်က္ကို နားေထာင္ျခင္း ရိွမွ E၀ံေဂလိလုပ္ရႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပုံသက္ေသေကာင္းေသာ
သင္းAုပ္ဆရာမ်ားမွာ သူတို႔ မုိဘိုင္းဖုန္း တဂြမ္ဂြမ္ေခၚျခင္းကို ညသန္းေကာင္Aခ်ိန္Aထိ နားေထာင္ေပးရသည္။

Aထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရး (Aိပ္ႏုိင္၊စားႏုိင္၊ သြားလာႏုိင္) ေကာင္းေနေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို Aလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ ေတြ႔ပါက
သူတို႔သည္ ေငြရိွလွ်င္ ဘာမဆိုလုပ္လို႔ရမည္ ေျပာၾကသည္။ စင္ကာပူရိွ ဆိုင္ၾကီးတခုတြင္ Money Make Happiness

ဟုေရးထားသည္။ Aခ်ိဳ႔လူၾကီးမ်ားလည္း ၾကီးမုိက္၊ Aသက္ၾကီးလည္း ျမင္းပြဲ၊ ခ်ဲထီ၊ 4D, Toto

စသျဖင့္ ေငြေနာက္လိုက္ေနတုန္းျဖစ္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ လူသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သခင္ေယရႈက ခြင့္လႊတ္ပါသည္။
Aထူးသျဖင့္ Aနာဂါတ္လူငယ္မ်ားကို ဘုရားAေၾကာင္း သိေစရန္ မိဘမ်ားက ပုံသက္ေသျပရန္ AထူးလိုAပ္ပါသည္။
လူငယ္မ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္မ်ားႏွင့္လည္း ဖက္ရမ္းေနထုိင္ေသာ ေခတ္ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္
သူတို႔မွာလည္း ႏွလံုးသားေရးရာ ရိွလာသည္။ လူငယ္တစ္ဦးေျပာစကားက ေငြမ်ားမ်ားသံုး၍
မိန္းကေလးခ်စ္စကားဆိုပါက ေငြကိုၾကိဳက္ေသာ Girl Frind ရီစားပဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ Aခ်စ္စစ္မွန္ကို ရရန္လိုေၾကာင္း၊
TRUE LOVE ကိုမရပဲ Money Love ပဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလာကတြင္ TRUE LOVE သည္ Aေရးၾကီး လွေၾကာင္း ေဆြးေႏြး
မိပါသည္။ ထိုAခ်န္ိသည္ သခင္ေယရႈ၏ TRUE LOVE Aေၾကာင္းကို ေျပာျပရန္ Aခ်ိန္ေကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
ကြ် ႏု္ပ္ကေတာ့ သတ္ရန္လာေသာ ရန္သူကိုမေျပာႏွင့္ Aိမ္မွာေတြ႔ေသာ ပုိးဟပ္ကိုပင္ သုတ္သင္ပစ္ျခင္သည္။
ၾကည့္မရသူဆိုလ်င္ ေ၀းေ၀းေရွာင္ျခင္သည္။ သခင္ေယရႈကေတာ့ ခြင့္လြတ္ျပီး၊ ခ်စ္ျခင္းကိုပင္ ေပးပါသည္။ A့ံၾသဘြယ္ရာ –
ဘယ္လူမွမလုပ္ႏုိင္ပါ။ ဘုရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤမွ် ခ်စ္ျခင္းေမတၱာၾကီးမားလွျခင္းျဖစ္ပါသည္ တကား။

ယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ တေျဖးေျဖးၾကီးထြားလာသည္ဟုေျပာသည္။ ကြ် န္ႏု္ပ္ ယံုၾကည္မႈနည္းစU္ကာလက
သူငယ္ခ်င္းမ်ားေျပာေသာ Emptiness Meditation ကိုၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကည့္ေသာ္လည္း မရပါ။ ဆရာၾသဂတ္စတတ္ကို
ခရစ္ယာန္မ်ား စိတ္ျငိမ္ေAာင္ ဘာလုပ္ၾကပါသလ ဲေမးရာ “ကြ် န္ေတာ္ ဆုေတာင္းတယ္” ဟုေျပာပါသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္
ယံုၾကည္မႈခြန္Aားယူခ့ဲရပါသည္။

ယံုၾကည္သူမိဘမ်ားမွာ မိမိကေလး ငယ္စU္ေမြးစကပင္ Aသင္းေတာ္ထံ
ဆပ္ကပ္ျခင္း၊ ဆန္းေဒးစကူး တပတ္တခါေလးကို ရေAာင္ပုိ႔ျခင္း၊
ဗတိၱဇံမဂၤလာ ေပးျခင္း၊ ညစU္မိသားစု ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း မ်ားAတူလုပ္ေပးရန္
မိဘမ်ားတာ၀န္ရိွပါသည္။ Aထူးသျဖင့္ ေလာက
Aရာမ်ားေရွ႔တန္းေရာက္လာေသာ စင္ကာပူတြင္ ညတိုင္းမိသားစုဆံုဖုိ႔
ဆိုသည္မွာ Aင္မတန္ခကခဲ္လာပါသည္။ လင္မယားပင္ ေန႔ႏွင့္ည မွားေနေသာ
စုံတြဲမ်ားရိွေနပါသည္။ Aေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်ား တို႔တြင္ Aလုပ္ခ်ိန္နည္းျပီး
သက္သာမလား ထင္မိေသာေၾကာင့္ သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရာ
စင္ကာပူထက္ပင္ ပုိျပီး ရုပ္၀တၱဳ၊ေလာကAရာမ်ားေနာက္ လိုက္ေနၾကသည္။
ဟုတ္ပါသည္။ Aလုပ္ခ်ိန္ကေတာ့ နည္းေသာ္လည္း ဇိမ္ခံ၊ Aိမ္ၾကီး၊
ကားၾကီး ႏွင့္ AစားAေသာက္မ်ားေၾကာင့္ AေမရိကားခရီးစU္မွ ျပန္လာေသာ
ဆရာ Aာသာကိုေလး ေျပာသကဲ့သို႔ ၀ျဖိဳး၊ခ်ိနဲ႔ေသာ ဗာရွႏြားမ
ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသူမ်ားစြာကို ေတြ႔ရေၾကာင္း တရားေဟာသြားခ့ဲပါသည္။
လူငယ္မ်ားAတြက္ ေတးဂီတျဖင့္ ထာ၀ရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္

Aသင္းေတာ္လူၾကီးမ်ား သိေသာ္လည္း မတ္တပ္ရပ္ေနရသည္ကို လူၾကီးမ်ားက ခႏၱာAင္Aားမတတ္ႏုိင္ပါ။ ထိုAခ်က္မွာ
Generation Gap ပင္ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူရိွ ႏုိးၾကားေသာAသင္းေတာ္မ်ားသည္ Generation Gap ကိုလက္ခံျပီး
သီဆိုခ်ီးမြမး္၊ကခုန္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးကဲ့သို႔ ခ်ီမြမ္းပါသည္။

ေနာက္ဆံုးAေနျဖင့္ ထာ၀ရဘုရားကို ယံုၾကည္ျခင္းမွာ မိမိAသက္တာAတြက္ ယခုဘ၀၊ ေနာင္ဘ၀ပါ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ၊
Aလင္းကို ရရိွေသာၾကာင့္ ကြ် ႏု္ပ္သည္ ထာ၀ရဘုရားကို ကိုးစားပါသည္။ ယံုၾကည္ပါသည္။

မိတ္ေဆြလည္း ထိုသို႔ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ိဳး ရျပီးေလာက္ျပီဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ “မရေသးလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ရျပီးလွ်င္လည္း”
AနီးAနားရိွေသာ ဘုရားေက်ာင္းတခုသူိ႔ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းျပီး၊ တပါတ္တခါ သြားေရာက္နားေထာင္ပါ။ Aခ်ိန္မရိွပါက
တရားေခြမွာျပီး (သို႔) ေဒါင္းလုပ္ျပီး MP3, iPod, iPhone ျဖင့္ ရံဖန္ရံခါ နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ ၾကားနာျခင္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္း၏
Aစျဖစ္သလို ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရန္လည္း ၾကားနာေနဖုိ႔ လိုAပ္ပါသည္။

ဖတ္ရႈသူမ်ားAတြက္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ဆက္လက္ရရိွပါေစ။

ေဇာ္ေAာင္ (မုံရြာ)

________________________________________

မွတ္ခ်က္။ ၀ိညာU္သစ္မဂၢဇင္း မွကူးယူတင္ျပထားပါသည္။
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