ေAမန္ Aလ္ ဂဇာလီ

Aဘူဟာမက္ မုဟမၼဒ္ ဘင္ မုဟမၼဒ္ Aလ္ ဂဇာလီ (၁၀၅၈-၁၁၁၁)  ابو حامد محمد ابن محمد یالغزالAား ပါရွား
Aင္ပါယာ- ခိုရာဆန္ျပည္ တာ့စ္ ၿမိဳ႔တင
ြ ္ ေမြးဘြားခဲ့သည္။ သူသည္ Aစၥလာမ္ Aေတြး Aေခၚပညာရွင္၊ Uပေဒ
ပညာရွင္၊ ဒသန ပညာရွင္၊ စိတ္ပညာရွင္ႏွင့္ ၀ိဉာဏေရးရာ ၀ိပသနာလိုက္စား သူျဖစ္သည္။ သူသည့္ သူ႔ေရွး
က်ေသာ Aစၥလာမ့္ေရးရာ AေတြးAေခၚေဟာင္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ ၀ီလီလွ်ံ ေမာင့္ကို
မာရီ ၀ါ့တ္ ကဲ့သို႔ ထင္ရွားသည့္ ေလာကီ-သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက သူ႔Aား ဉာဏ္စU္ေဆာင္ မုဟမၼဒ္ၿပီးလွ်င္
မူဆလင္ ေလာက၌ Aႀကီးက်ယ္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။
ကိုယ္ေရး Aက်U္း
ဂဇာလီAား ၁၀၅၈ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ခိုရာဆန္ျပည္၌ ေမြးဘြားခဲ့၍၊ သူ၏ ဖခင္မွာ မရိုးဖလာ ဆူဖီတစ္Uီး ျဖစ္ခဲ့သည္။
သူႏွင့္ သူညီ Aဟာမဒ္ ဂဇာလီ ငယ္စU္ကပင္ သူ႔ဖခင္မွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ သူတို႔Aား သူ႔ဖခင္၏ မိတ္ေဆြ
တစ္Uီးမွ ႏွစ္Aတန္ၾကာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ထားခဲ့သည္။ ေAဒီ ၁၀၇၀ တြင္ ဂဇာလီႏွင့္ သူ႔ညီတို႔သည္ Aစၥလာမ့္
စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ေနရန္ ေဂၚဂန္သို႔ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ထိုေက်ာင္းတြင္ သူသည္ Aစၥလာမ္ ဓမၼသတ္ Uပေဒ
ျပဳစုနည္းပညာ (ေဖကာဟ္)မ်ားကို သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၇ ႏွစ္Aၾကာတြင္ ဇာတိၿမိဳ႔ တာ့စ္ သို႔ ျပန္လာ ခဲ့သည္။
Aသက္ (၂၃) ႏွစ္Aရြယ္တင
ြ ္ နီရွာပါ သို႔ ခရီးထြက္ခဲ့ၿပီး ထိုခရီးသည္ သူ႔ဘ၀Aတြက္ Aလြန္Aေရးပါခဲ့သည္။
ထိုေဒသတြင္ သူသည္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ Aစၥလာမ့္ ပညာရွင္ Aဘူလ္ မာလီ ဂ်ဴေ၀နီ၏ ေက်ာင္းသားတစ္Uီး ျဖစ္
လာခဲ့သည္။ ၁၀၈၅ ခုႏွစ္ ဆရာႀကီး ဂ်ဴေ၀နီ ကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက္ ဆာလာက္ ျပည့္ရွင္၏ Aလြန္ ရာထူးျမင့္
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ေသာ နဇြာမြတ္ မြတ္က္ တူစီ ရံုးေတာ္သို႔ သူ႔Aား ဖိတ္ၾကားခံခဲ့ရသည္။ သူသည္ ေက်ာင္းသားဘ၀ က ထိုရာထူး
Aား Aထင္ႀကီးမိခဲ့သည္ ယခုမူ သူAထင္ႀကီးခဲ့ေသာ ထိရ
ု ာထူးျဖင့္ ဘဂၢဒတ္ နဇာမီယာ၌ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ Aျဖစ္
၁၀၉၁ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ခန္႔Aပ္ခံရေလသည္။ သူသည္ ေက်ာင္းသား ၃၀၀ ေက်ာ္Aား သင္ႀကား ပုိ႔ခ်ေလ့ ရွိၿပီး၊ သူ၏
Aစၥလာမ့္ Aျပန္Aလွန္ေဆြးေႏြးမႈ (စကားရည္လ)ု ၿပိဳင္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ Aစၥလာမ့္ Aုပ္ခ်ဳပ္မႈ နယ္ေျမတစ္ခင
ြ ္ ထင္
ေပၚေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။
၁၀၉၅ ႏွစ္တင
ြ ္ ၀ိဉာဏေရးရာ ၀ိေရာဓိ ျပသာနမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး။ သူသည္ လက္ရွိရာထူးAား စြန္႔လႊတ္ခဲ့၍
မကၠာဟ္သို႔ ဟာ့ဂ်္ျပဳသြားမည္ဟု Aေၾကာင္းျပလွ်က္ ဘဂၢဒတ္မွ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ သူ႔မိသားစုAား AစီAစU္
ေနရာခ်ေပး၍ သူ၏ Uစၥာပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ခြာလွ်က္ ႏြမ္းပါးေသာ ၀ိပသနာက်င့္သူ (ဆူဖ)ီ ဘ၀ျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့
သည္။ ၁၀၉၆ တြင္ မဒီနာႏွင့္ မကၠဟ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ဒမတ္စကတ္ႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းသို႔လည္း သြားေရာက္
ေလ့ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ တာ့စ္ ၿမိဳ႔၌ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ေနခဲ့သည္။ သူ႔၏ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ေနထုိင္ျခင္း ဘ၀Aား
၁၁၀၆ ခုႏွစ္ နစ္ရွာပူရ္ နဇြာမီယာတြင္ ျပန္လည္ စာသင္ေသာAခ်ိန္တင
ြ ္ Aဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္
တာ့စ္သို႔ ျပန္လာခဲ့ၿပီး ကြယ္လြန္ Aနိစၥေရာက္ခ်ိန္ ၁၁၁၁ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ထိ ဇာတိၿမိဳ႔၌ပင္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။
သူ႔တင
ြ ္ Aဗၺဒူလ္ ရဟာမန္ Aလင္မ္ဟူ ေသာ သားတစ္Uီး က်န္ရစ္ ခဲ့သည္။
1

2

ဂဇာလီသည္ ရွဗာဗစ္ Aစၥလာမ္ Uပေဒေက်ာင္းႏွင့္ ဘာသာေရးဒသန Aာရွ္ရီရိုတ္ ေက်ာင္းမွ Aစၥလာမ္ ပညာ
ရွင္ တစ္Uီး ျဖစ္သည္။ သူသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေရွ႔ေဆာင္
Aစၥာလမ့္ Aတြက္ သက္ေသ

االسالم حجّ ة

األئ ّمة شرف

သာ့သနာ့ သရဖူ

الدين زين

ဟူသည့္ ဘြဲ႔မ်ားAျပင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔မ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။

သူ႔Aား Aာရွ္ရီရုိတ္ ေက်ာင္းေတာ္၀ါဒ၏ ၾသဇာႀကီးေသာ ေရွးUီးစံျပ Aဓိကက်ေသာ AေတြးAေခၚပညာရွင္
3

Aျဖစ္ သံုသပ္ရႈျမင္ခံရသည္။ Aထူးသျဖင့္ မုသာဇလိုက္မ်ားကို ခုခံျငင္းပယ္ခသ
ဲ့ ူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္
Aရွ္ရီရိုတ္မ်ားႏွင့္လည္း Aနည္းငယ္ Aျမင္ကြဲလခ
ြဲ ဲ့သူ ျဖစ္သည္။
ဂဇာလီသည္ Aစၥလာမ့္ ၀ိပသနာ ဇူဖီဇင္၀ါဒ၏ စနစ္က်ေသာ ရႈျမင္မႈ တိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေစရန္ ပီျပင္စြာ ေဆာင္ရြက္
သယ္ပိုးခဲ့သည္။
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
4

ဂဇာလီသည္ Aစၥလာမ့္သိပၸံ၊ ေရွးUီးက်ေသာ Aစၥလာမ့္ ဒသန၊ Aစၥလာမ့္ စိတ္ပညာ၊ ကလမ္ႏွင့္ ဆူဖီဇင္ စာAုပ္
ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ကို ေရးသား ျပဳစုခဲ့သည္။

1

ရွဗာဗစ္ ေAမန္ ရွာဖီ၏ AယူAဆကို လက္ခံေသာ ဖီကာဟ္ ဓမၼသတ္ပညာ သင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။

2

ေAမန္ Aရွ္ရီ၏ Aယူ၀ါဒကို လက္ခံေသာေက်ာင္း။ (ေAမန္Aရွ္ရီသည္ မုသာဇလိုက္မ်ားႏွင့္ Aဟ္ေလဟဒီးဆ္ Aုပ္စုမ်ားကို စုေပါင္း

လွ်က္ Aဟ္ေလဆြႏၷတ္ ဂ်မAတ္ ဟူေသာ Aမည္ကို ေပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္)
3

မုသာဇလိုက္ ဆိုသည္မွာ `စာAုပ္ႀကီး ၀ါဒီ´ ဟု ျဖစ္သည္။ မည္သည့္Aရာကိုမဆိ-ု ေလာကႏွင့္ စပ္ဟပ္ဆင္ျခင္ျခင္းထက္ ပံုေသကား

ခ်ပ္ စာAုပ္ႀကီးAတိုင္း လက္ကိုင္ထားသူမ်ားကို ေခၚသည္။ သူတို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္မွာ Aဟ္ေလဟဒီးဆ္မ်ား ျဖစ္၍၊ IU2К  AU
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AေမးAေျဖနည္းျဖင့္ ဒသနကို တည္ေဆာက္ျခင္း
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သူ၏ ၁၁ ရာစု ဒသနပညာရွင္မ်ား၏ ဆရာစU္၀ါဒကို စြန္႔ခြာျခင္း The Incoherence of the Philosophers ဟူ
သည့္ စာAုပ္သည္ Aစၥလာမ့္ AေတြးAေခၚပညာAား Aဓိက Aလွည့္Aေျပာင္း ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္
သည္။ ဂဇာလီသည္ ဒသနေဗဒ ဆိုင္ရာ ေစာင့္ဆိုင္း Aေျဖထုတ္သည့္ ၀ါဒကို ထိေရာက္စြာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။
ထိုပညာရပ္Aား Aေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ရီနီ ဒက္စ္ကာတီ (၁၅၉၆-၁၆၅၀)၊ ေဂ်ာ့ဂ်္ ဘာ့က္ေလ (၁၆၈၅-၁၇၅၃)
ႏွင့္ ေဒးဗစ္ ဟုမ္း (၁၇၁၁-၁၇၇၆) တို႔ မတိုင္မွီထိ မေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကေပ။
ေစာင့္ဆိုင္း Aေျဖထုတ္သည့္၀ါဒ (Aခ်ိန္ကာလႏွင့္ ေခတ္ေပၚမူတည္၍ Aေျဖမွန္ေဖၚထုတ္ႏိုင္ မည္ဟူကို လက္ခံ
သည့္ ၀ါဒ) Aား လွ်ပ္တစ္ျပက္ ေတြ႔ရွိလိုက္မႈသည္ ဂဇာလီAား ၀ိဉာဏ Aခ်ဳပ္Aျခာ တည္ရွိမႈ ၀ါဒ ဒသနဆိုင္ရာ
သို႔ ယိမ္းထိုးေစရန္ Uီးတည္ေစခဲ့သည္။ ထိ၀
ု ါဒမွာ Aက်ိဳးႏွင့္ Aေၾကာင္း ျဖစ္တည္မႈသည္ ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ထုတ္
လုပ္မႈမ်ား၏ စိုက္Aား စုဆံုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာရျခင္း မဟုတ္၊ ထိုAေၾကာင္းAရာမ်ားသည္ ပရမတ္ဘုရားရွင၏
္
Aလိုေတာ္ျဖင့္ ျဖတ္ကနဲ တည္ရွိေနမႈမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။
ဒသနပညာရွင္မ်ား၏ ဆရာစU္၀ါဒကို စြန္႔ခြာျခင္
ျခင္း The Incoherence of the Philosophers
(ထုိစာAုပ္၏ Aဓိပၸါယ္မွာ ေလွနံဓါးထစ္ ဆရာစU္လက္ခံမႈ AယူAား ပါယ္ခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။)
ထိုစာAုပ္သည္ Aရစ္တိုတယ္ႏွင့္ ပေလတိုတို႔၏ AယူAဆမ်ားAား Aရွိန္Aဟုန္ျဖင့္ ျငင္းထုတ္ပစ္ေသာ
Aစၥလာမ္ ဒသန Aထိမ္းAမွတ္ စာAုပ္ ျဖစ္၍ ေရွးဂရိ ဉာဏ္ပညာမ်ား လႊမ္းမိုးသည့္ ၈ ရာစုမွ ၁၁ ရာစုထိ ေပၚ
ေပါက္ခဲ့ေသာ Aစၥလာမ့္ ဒသန ပညာရွင္မ်ားAား ရည္ရြယ္ ပစ္မွတ္ထားခဲ့သည့္ စာAုပ္ျဖစ္သည္။ ဂဇာလီသည္
Aရစ္တိုတယ္၊ ဆိုကေရတီးစ္ႏွင့္ Aျခားေသာ ဂရိ စာေရးဆရာမ်ားAား Aစၥလာမ္၏ ယံုၾကည္ခ်က္Aား ညစ္
ညမ္းေစရန္ သူတို႔၏ ဗ်ဴဟာ၊ Aိုင္ဒီယာမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးစားလႈပ္ရွားသည့္ မယံုၾကည္သူမ်ားဟု တံဆိပ္တပ္ႏွိပ္ခဲ့
သည္။
ထိုစာAုပ္သည္ ဉာဏ္စU္ မူလဇစ္ျမစ္ေၾကာင့္ Aေၾကာင္းAက်ိဳး ျဖစ္ရသည္ဟူသည့္ Aရွ္ရီရိုတ္ သီAိုရီAား
တင္ျပမႈႏွင့္ ခုခံကာကြယ္မႈေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ စာAုပ္ ျဖစ္သည္။ ဂဇာလီ၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ ေၾကျငာ
ခ်က္မွာ မီးႏွင့္ ၀ါဂြမ္းAား Aတူ ပူးေပါင္းထားေသာ Aခါ- ၀ါဂြမ္းAား မီးေလာင္ရျခင္းမွာ မီးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္
ဟူျခင္းထက္ ပရမတ္ဘုရားရွင္ႏွင့္သာ တိုက္ရိုက္ ပို၍ သက္ဆိုင္သည္ ဟူေသာ Aခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို ေၾက
ျငာခ်က္Aား ကာကြယ္ရန္ ယုတၱိေဗဒAား Aသံုးျပဳခဲ့သည္။
သူ၏ေထာက္ျပခ်က္မွာ ပရမတ္ဘုရားရွင္Aား ထင္ရာစိုင္းလုပ္ေနေသာ တန္ခိုးရွင္ ဆိုသည္ထက္ သမၼာသမတ္
က်စြာ က်ိဳးေၾကာင္း Aေျခခံဇစ္ျမစ္Aား ျပဌန္းေနသည့္ Aရွင္ဟု Aၿမဲျမင္ေတြ႔ရၿပီး။ ထိုAရွင္၏ ကိုယ္ ပိုင္ျပဌန္းမႈ
သည္ တစ္ခ်ိန္တည္း ဆက္စပ္မႈျဖင့္ ပံုမွန္ျဖစ္ေနေသာ Aေၾကာင္းရင္းေတာ္ ျဖစ္သည္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔က သဘာ၀
နိယာမဟု ေဖၚျပေသာ Aေျခခံ Aေၾကာင္းျပခ်က္၏ သဘာ၀တရား လုပ္ေဆာင္ေနခ်က္ဟု နားလည္ ႏိုင္ေသာ
Aရာ ျဖစ္သည္။ သင့္ေလွ်ာ္ ေလွ်ာက္ပတ္စြာ စကားေျပာျခင္းသည္ပင္ သဘာ၀နိယာမ မဟုတ္ေခ်။ 
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A21I ဖစ္သည့္ ဉာဏ္စU္စခန္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္ရန္ Aရည္Aေသြး လိုAပ္ေန

သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆံုျဖတ္ခဲ့သည္။ ဉာဏ္စU္စခန္းသို႔ သူသည္ သူ၏ ဆူဖီက်င့္စU္ေၾကာင့္ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။
၀ီလီလွ်ံ ဂ်ိမ္းႏွင့္ Aျခားေသာ ဘာသာေရး သဘာရင့္သူမ်ားက ခရစ္ယာန္ ရိုးရာ၏ Aျပင္ဘက္မွ ဤကဲ့သို႔
Aလြန္ရွားပါးေသာ ကိုယ္ပိုင္ေရး ကိုယ္ေရးAတၳဳပၸတၳိ စာေပႏွင့္ ပုဂၢဳလဘာသာေရး ၀န္ခံခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခရစ္
ယန္Aျပင္ Aျခားေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ Aတြင္း Aစၩတၳ ဉာဏ္စU္ထြန္းေပါက္ေရးကို ဆည္းပူးသူမ်ား
Aတြက္ Aေရးပါေသာ Aေထာက္Aထား ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ၾကေပသည္။

5

AီစမာAီလ၀
ီ ါဒီ ဆိုသည္မွာ ရွီယာ မူဆလင္တို႔မွ ထပ္ဆင့္ဂိုဏ္းကြဲ ျဖစ္၍ ၁၂ ပါးAီမန္၀ါဒAား လက္ခံေသာ Aုပ္စုၿပီးလွ်င္ ဒုတိယ

Aင္Aား Aႀကီးဆံုး Aုပ္စု ျဖစ္သည္။ AီစမာAီလ္ Aိဗ္နိဂ်ဖာရ္Aား ေခါင္းေဆာင္ Aျဖစ္လက္ခံသည္။
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Aက္တမ္ဆိုင္ရာ သီAိုရီ၌ ဂဇာလီက Aက္တမ္ကို ခြဲျခမ္းစိ္တ္ျဖာႏိုင္ေသးသည္ဟု လမ္းစေပးခဲ့ေပသည္။ ထို
Aတြက္ Aေထာက္Aားေပးသည့္ Aေနျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကြဲျပားေနၾကေသာ မူဆလင္တို႔Aား မူဆလင္
တို႔သည္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၌ Aလြန္ေကာင္းမြန္၏၊ သူတို႔သည္ Aက္တမ္ကိုပင္ ခြဲႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္၏၊ သင္
သည္ မူဆလင္ ႏွစ္Uီးကို ၾကည့္လွ်င္- သူတို႔သည္ ပါတီသံုးခုAား ပိုင္ဆိုင္သည္ကို ေတြ႔ရလိမ့္မည္ဟု ဆိုခဲ့ သည္။
သုိ႔ေသာ္ ၁၁ ရာစု ဆန္းစမွ ေပၚခဲ့ေသာ ဂဇာလီသည္ ပရိုတြန္၊ ႏ်ဴတြန္ႏွင့္ ေမာ္လီက်ဳတို႔၏ Aိမ္ဖြဲ႔မႈမ်ားကို ေရး
သားတင္ျပခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။ သူ႔သီAိုရီမွာ Aလြန္ေသးငယ္သည့္ Aမႈန္ေလးမ်ားကိုပင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ေသး
သည္ဟုသာ ရည္ၫႊန္းေပးခဲ့သည္။ သူ႔AေရးAသားမ်ားသည္ လက္ရွိေခတ္ သိပၸံပညာတြင္ ေတြ႔ရ-ွိ ရွိေနသည္
မ်ားAတြက္ Aေသးစိတ္ Aဆင့္သို႔ မေရာက္ခဲ့ေခ်။

ဇီ၀ေဗဒႏွင့္ ေဆးပညာ
ဂဇာလီ၏ AေရးAသားမ်ားသည္ Aလယ္ေခတ္ Aစၥလာမ္မ်ားAတြက္ ေဆးပညာAား ေလ့လာဆည္းပူးေစ
ရန္ သတၱိခြန္Aားေပးေသာ AေရးAသားမ်ား ျဖစ္သည္။ Aထူးသျဖင့္ ခႏၶာေဗဒ ၌ ျဖစ္သည္။ သူ၏ ဘာသာ ေရး
သိပၸံျပန္လည္ ဆန္းသစ္ျခင္း စာAုပ္တင
ြ ္ ေဆးပညာသည္ ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ရာ ေလာကီသိပၸံျဖစ္ၿပီး- Aင္းAိုင္ လက္ဖြဲ႔
မန္းမႈတ္ေနျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ သူသည္ ထိုမန္းမႈတ္ေနသည့္ ပညာမ်ားကို
ျပစ္တင္ရႈံ႔ခ်ခဲ့သည္။
သူ၏ ၀ိပသနာက်င့္စU္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္လည္း လူသား၏ ခႏၶာကိုယ္ Aစိတ္Aပိုင္းမ်ားAား သမမွ်တစြာ ျဖင့္
ေနသားတက် ထားတတ္ျခင္း၊ Aသံုးျပဳတတ္ျခင္းသည္ ပရမတ္ဘုရားရွင္ဆီသို႔ ဆိုက္ၿမိဳက္ျခင္းAတြက္ နီးစပ္မႈ
တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
Aမွားတရားမ်ားမွ ကယ္တင္ျခင္း စာAုပ္တင
ြ ္ ဂဇာလီသည္ ခႏၶာေဗဒႏွင့္ ခြဲစိတ္ေလ့လာ ကုသျခင္းကို ခိုင္မာ စြာ
6

ေထာက္ခံေရးသားခဲ့သည္။ သူ၏ ခႏၶာေဗဒႏွင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ၾသဇာသည္ ၁၂-၁၃ ရာစု မူဆလင္ ဆရာ၀န္
ေလာကAား လႊမ္းမိုးခဲ့ၿပီး သူ႔Aား Aတိုက္Aခံျပဳသည့္ Aိဗနိ ရာ့ဂ်္ခ်္ ကပင္ ထိုကိစၥ၌ သူ႔Aား ေထာက္ခံခဲ့
ေလသည္။

6

ထိုေခတ္ထိုAခါတြင-္ သတၱ၀ါတစ္UီးAား ေသျခင္းတရားကို ဘုရားရွင္က ျပဌာန္းထားသည္ ျဖစ္၍- ထိုျပဌာန္း သည့္ကာလ မတိုင္မွီ

ခြဲစိတ္ကုသရန္ လက္ေတြ႔ေလ့လာျခင္းျဖင့္ သတၱ၀ါမ်ား Aေၾကာင္းမဲ့ ေသရမည္ကို ကန္႔ ကြက္ခဲ့ေသာ ဘာသာေရး Aသိုက္Aၿမံဳ
လူထုႀကီးၾကားတြင္ ဂဇာလီ၏ ခြဲစိတ္ကုသမႈ၊ ေလ့လာျခင္းAား Aားေပး ျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ AယူAဆတိုက္ပြဲႀကီး တစ္ရပ္Aား
ဆင္ႏႊဲလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။- ဘာသာျပန္သ)ူ
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စၾကာ၀
စၾကာ၀ဠာေဗဒ
စၾကာ၀ဠာ ဆိုင္ရာ သီAိုရီမ်ားတြင္ ဂဇာလီသည္ စၾကာ၀ဠာသည္ Aစမရွိခဲ့ ဟု ယံုၾကည္သည့္ ေရွးခတ္ ဂရိ
ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ Aရစ္တိုတယ္တိုႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ Aလယ္ေခတ္ ဂဇာလီကမူ Aစရွိေသာ
Aတိတ္ရွိေနသည္ဟု လက္ခံသည္။ ခရစ္ယာန္ေလာကတြင္ စၾကာ၀ဠာAား Aစရွိေသာ Aတိတ္ရွိသည္ဟု
စတင္ေတြးေခၚေသာ ဂၽြန္ ဖီလိုပိုနာ့စ္သည္ ေရွးဂရိAေတြးAေခၚမ်ားကို ဆန္႔က်င္၍ မူဆလင္ Aေတြး Aေခၚ
ပညာရွင္ Aလ္ကင္ဒီ၊ ဂ်ဴးAေတြးAေခၚ ပညာရွင္ ဆီဒါဂီယြန္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ဂဇာလီတို႔ထံမွ Aေတြး Aေခၚ
ယူးယူျခင္း ျဖစ္သည္။ စၾကာ၀ဠာ၌ စတင္ေသာ Aတိတ္ကာလ ရွိခဲ့သည္ ဟု လက္ခံျခင္းမွာ ဖန္ဆင္း ျခင္း သီAိုရီ
မွ ျဖစ္တည္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
Aစမရွိေသာ Aတိတ္ကာလ သီAိုရီAား မျဖစ္ႏိုင္ဟု ေခ်ပေသာ သူတို႔၏ ဆင္ေျခမ်ားမွာ Aစမရွိျခင္း၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ မျဖစ္တည္ႏိုင-္
ယခု Aစမရွိလွ်င္ ေနာက္သို႔ ဆက္စပ္၍ မရႏိုင္ ယင္းသည္တိက်ေသာ Aစမရွိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္၏ထို႔ေၾကာင့္ ယခု Aစမရွိဘဲ ေနာက္သို႔ ဆက္စပ္ယူျခင္းသည္ မျဖစ္တည္ႏိုင-္ ဟု ျဖစ္၍။
လက္ရွိAေျခAေနမွ ေနာက္ဆုတ္ ဆင္ျခင္ေသာနည္းျဖင့္ တိက်ေသာ Aစမရွိမရွိဟု ဆင္ေျခမွာAစမရွရ
ိ ာမွ ေဆာင္ရြကခ
္ ဲ့လွ်င္ ယခုဟု ေခၚAပ္ေသာ လက္ဆင့္ကမ္း ဆင့္ကဲျဖစ္တည္လာျခင္း မရွိႏိုင-္
ယခုမရွိလွ်င္- ထိုမရွိမႈကို Aတိတ္သို႔လည္းေကာင္း Aနာဂါတ္သို႔ လည္းေကာင္း လက္ဆင့္ကမ္း ဆြဆ
ဲ န္႔၍
မရႏိုင္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယခုမွ ေနာက္ဆို႔ စU္ဆက္ ျဖစ္တည္မႈသည္ Aစမရွိမႈ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မဟုတ္ေခ်။
ထိ-ု ဆင္ေျခယုတၱိေဗဒ ႏွစ္ခုလံုးကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခရစ္ယာန္ ဒသနပညာရွင္မ်ားက ေမြးစားယူခဲ့ေလသည္။

စိတၱေဗဒ (စိတ္ပညာ)
ညာ)
Aစၥလာမ့္ ဒသနတြင္ ဂဇာလီသည္ Aာရံ(ု Self) ႏွင့္ ေၾကကြဲမႈ၊ ၀မ္းသာမႈတို႔၏ ဆက္စပ္ျခင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေပ
သည္။ သူက Aာရံ(ု Self) Aား ႏွလံုး၊ ဉာဏ္၊ ဉာU္ ႏွင့္ Aေတြး ဟု ေ၀ါဟာရ ေလးမ်ိဳးကို သံုး၍ ေဖၚျပသည္။ Aာရံု
တြင္ စည္စနစ္က်မႈAား Aၿမဲလိုလားေနျခင္း ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းသည္ နားလည္သေဘာ ေပါက္မႈသို႔
လႈံေဆာ္လွ်က္ ရွိၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ေသာ Aရည္AေသြးAတြက္ ေထာက္ပံ့လွ်က္ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္
Aာရံု (Self) တြင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစ့ေဆာ္မA
ႈ ား ၏ ခႏၶာကိုယ္ လိုAပ္မႈAတြက္ လႈံေဆာ္ေသာ သတၱိ ရွိေန
သည္။ ထုိလႈံေဆာ္မႈသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ဆႏၵAား ဖန္တီးေပးသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ AလားAလာ Aား
Aာသီသႏွင့္ ေဒါသ ဟု ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္သည္။ Aာသီသသည္ ဆာေလာင္မႈ၊ မြတ္သိပ္မႈ၊ ကာမဆႏၵျဖစ္ ေပၚမႈကို
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တိုက္တြန္း၍။ ေဒါသမွာ Aမ်က္ထြက္ျခင္း၊ Aာဃာတျဖစ္ျခင္း၊ လက္တု႔ံျပန္ျခင္းမ်ားကို Aိမ္ဖြ႔ဲျဖစ္တည္ေစသည္။
ဆႏၵသည္ မာဆယ္လ္၊ နာ့ဗ္ႏွင့္ တစ္ရႈးထဲ၌ Aေျခခ်ေနၿပီး AလားAလာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္Aား ျဖည့္ေပးရန္ ေAာ္
ဂင္ထသ
ဲ ို႔ ေရြ႔သြားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဂဇာလီက ဆိုသည္။
ဂဇာလီသည္ ေရွးAက်ဆံုး ဗဟိဒၶခံစားမႈငါးပါး (Aၾကား၊ Aျမင္၊ Aနံ႔၊ Aရသာ၊ Aေတြ)႔ ႏွင့္ Aစၩတၱ ခံစားမႈမ်ားကို
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပသူမ်ား Aနက္ တစ္Uီးျဖစ္သည္။ သူက ထိုဗဟိဒၶေခၚ ျပင္ပ ထိေတြ႔ ျမင္ ၾကား ခံစားမႈမ်ားက A
တြင္း ခံစားမႈAား ဓါတ္ေပါင္းလွ်က္ Uီးေႏွာက္သို႔ ပို႔၍ Uီးေႏွာက္မွ ဘာသာျပန္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ စိတ္ကူျခင္း
သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္Aား စိတ္ပိုင္း ပံုေဆာင္ခ်က္Aား ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည္မွာ Aေတြ႔Aႀကံဳမွ ျဖစ္သည္။
ျပန္လည္သတိရျခင္း သည္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ Aေတြးမ်ားကို Aတူတကြ ျဖစ္ေစ၊ တကြဲတျပားစီ ျဖစ္
ေစ ျပန္လည္ျခင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္၍။ I3&
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သိမ္းဆည္းဉာဏ္ထ၌
ဲ သိမ္းထားသည့္ Aရာမဟုတ္သည္ကို ျပန္လည္ ေတြးယူ

၍ ေတြးဆ Aဓိပၸါယ္ေဖၚေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ သိမ္းဆည္းဉာဏ္ 
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သိမ္းဆည္း

ဉာဏ္ (Memory) မွာ Uီးေႏွာက္၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္၊ စိတ္ကူးဉာဏ္ (Imagination) သည္ Uီးေႏွာက္၏ ေရွ႔ပိုင္း
တြင္၊ ျပန္ေျပာင္းသတိရဉာဏ္ (Reflection) သည္ Uီးေႏွာက္၏ Aလယ္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့
သည္။ ထို႔ေနာက္ လူသား၏ ဤ Aတြင္းပိုင္း ခံစားမႈမ်ားသည္ Aတိတ္မွာ သူတို႔ေလ့လာ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရာမ်ားကို
Aေျခခံလွ်က္ လူသားAား Aနာဂါတ္ AေျခAေနAား မွန္းဆေစေလ့ရွိသည္ဟု ဂဇာလီက ေဖၚျပခဲ့သည္။
ဘာသာေရး သိပၸံျပန္လည္ ဆန္းသစ္ျခင္း စာAုပ္တင
ြ ္ သူက- ဤ Aတြင္းAစၩတၱ ခံစားမႈငါးပါးသည္ လူသားေရာ
တိရစၧာန္မ်ားတြင္ပါ ေတြ႔ရွိရ၍ တိရိစၧာန္မ်ားတြင္ ေကာင္းစြာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေသာ ေျပာင္းေျပာင္းသတိရဉာဏ္ စြမ္းAား ကို
ပိုင္ဆုိင္ျခင္း မရွိဟု ေရးသားခဲ့သည္။ သူ၏ ဆင္ေျခမွာ တိရိစၧာန္မ်ားသည္ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံု
သ႑ာန္ကိုသာ စြဲမွတ္ႏိုင္ၿပီး ျပန္ေျပာင္း သတိရဉာဏ္၏ Aရည္Aေသြးျဖစ္ေသာ Aာရံု စုစည္းျခင္း ျဖန္႔က်ဲျခင္း
မ်ား Aတြက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိဟု ဆိုသည္။
ထို႔ျပင္ သူက- Aာရံသ
ု ည္ Aျခားေသာ Aပို Aရည္Aေသြးႏွစ္ခု ရွိေန၍ 5 %$25& II2  Х  U *


+ %$&
4 ဉာဏ ပါရမီ ရင့္သန္ျပည့္စံုေစႏိုင္ေသာ ဂုဏ္သတၱိရွိေနသည္။ IU25 AIဉာဏ္ႏွင့္ Aလိုတို႔

ျဖစ္သည္- ဟု ေရးသားခဲ့၍။ သူ၏ ဆင္ေျခမွာ Aသိဉာဏ္သည္ Aေျခခံက်ေသာ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္ႏြယ္သည့္
ဗီဇ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး သည္ လူသားAား ေယဘုယ်ဆက္စပ္မႈမ်ားမွ ေကာက္ေၾကာင္းဆြေ
ဲ ပး ႏိုင္ကာ ဗဟုသုတ
ကို ဆိုက္ေရာက္ေစသည္ ဟု ျဖစ္၍။ သူ၏ Aလိုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆင္ေျခမွာ- လူ၏ Aလို ႏွင့္ တိရိစၧာန္၏
Aလိုမွာ သီးျခားစီ ျဖစ္သည္။ လူ၏ Aလိသ
ု ည္ Aသိဉာဏ္၏ ျဖစ္ေစျခင္း AေျခAေန၌ တည္၍။ တိရိစၧာန္၏
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Aလိုမွာ ေဒါသႏွင့္ Aာသီသေပၚ၌ တည္သည္။ ထိုAလို Aစြမ္းပါ၀ါAားလံုးသည္ ခႏၶာကိုယ္Aား ထိန္းခ်ဳပ္
စိုးမိုးထားသည္- ဟု ျဖစ္သည္။ သူက ဆက္ေရးခဲ့သည္မွာ ႏွလံုး သည္ ၎တို႔ Aားလံုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ ထား၍၊ ႏွလံုး
တြင္ ေဒါသ၊ Aာသီသ၊ ေဇာ၊ တုန္လႈပ္မႈ၊ Aသိဉာဏ္ႏွင့္ Aလို မ်ားျဖစ္သည့္ တန္ခိုးပါ၀ါ ေျခာက္ခု ရွိသည္။ လူ
သားသည္ ထို တန္းခိုးAစြမ္း ေျခာက္မ်ိဳးလံုးကို ပိုင္ဆိုင္၍ တိရိစၧာန္မွာမူ Aာသီသ၊ ေဒါသႏွင့္ တုန္လႈပ္ေၾကာက္ရြံ႔
ျခင္း သံုးခုသာ ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ျဖစ္သည္။ ထိုAေတြးAေခၚမ်ားသည္ တိရိစၧာန္မ်ားသည္ ေဒါသျဖစ္ေပၚျခင္း
မရွိဟု ယံုၾကည္ထားေသာ Aရစ္တိုတယ္၊ Aဗင္စ္နာ၊ ရိုဂါ ေဘကြန္ႏွင့္ ေသာမတ္စ္ Aကီြနာစ္ AပါA၀င္
Aလယ္ေခတ္ ေတြးေတာသူမ်ားႏွင့္ ဂဇာလီ၏ ျခားနားခ်က္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။
ဂဇာလီက သိျမင္ျခင္းသည္ ေမြးရာပါႏွင-့္ ပါရမီျဖည့္ဆည္းျခင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေရးသား၍ သူ၏
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမွာ ေမြးရာပါ Aသိဉာဏ္မွာ ထူးျခားစြာသိျမင္ျခင္း၊ ရုပ၀
္ တၳဳေလာကႏွင့္ ဉာဏ္စU္ေရးရာ ထြန္း
ေပါက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္၍၊ ပါရမီျဖည့္ Aသိဉာဏ္မွာ ႀကံစည္စိတ္ကူးျခင္း၊ ယုတၱိေဗဒ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ျခင္း။ မွန္းဆ
စိတ္ကူးျခင္း၊ တိုက္ရိုက္ခံစားမႈျဖစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္၏ဟု ဆိုသည္။
လူတင
ြ ္ Aေျခခံ သဘာ၀ ေလးမ်ိဳးရွိသည္ဟု ဆင္ျခင္ျပ၍- ၎တို႔မွာ ပညာရွိ (Aသိဉာဏ္ႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္း ဆင္
ျခင္ သူ) ၀က္ (ကာမႏွင့္ Aစားက်ဴးသူ) ေခြး (ေဒါသမခ်ဳပ္တီးသူ) မာရ္နတ္ (ရက္စက္ယုတ္မာသူ) ဟု ျဖစ္သည္။
၀က္၊ ေခြးႏွင့္ မာရ္နတ္ စရိုက္မ်ားသည္ ပညာရွိ စရိုက္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေန၍၊ လူAမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ ထိုမွ စရိုက္
Aမ်ိဳးမ်ိဳးကို Aခ်ိဳးက် ပိုင္ဆုိင္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။
ဂဇာလီသည္ ကုရ္Aံက်မ္းပါ နာ့ဖ္ေဆ့ Aမာရာဟ္ Aကုသိုလ္ကို စီမံေနသာ ဉာU္ (စိတ)္ (၁၂း၅၃)၊ နာ့ဖ္ေဆ့
ေလာင္၀ါမာဟ္ မိမိကိုယ္မိမိ ဆံုးမေနေသာ ဉာU္ (စိတ)္ (၇၅း၂)၊ နာ့ဖ္ေဆ့ မုတြမာAီနာဟ္ ဘ၀င္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ
ဉာU္ (စိတ)္ (၈၉း၂၇) Aေျခခံလွ်က္ ဉာU္Aား Aမ်ိဳးAစား သံုးမ်ိဳးခြဲျပခဲ့သည္။ စိတ္ပညာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပညာ Aား
ဆက္စပ္သံုးသပ္သည့္ Aေနျဖင့္ ႏိႈင္းယွU္ျပသည္မွာ ဉာU္စရိုက္သည္ ဘုရင့္ႏိုင္ငံAား ေမာင္းႏွင္ေနေသာ ဘုရင္
ကဲ့သို႔ ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ခႏၶာမွ ေAာ္ဂင္မ်ားမွာ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားႏွင့္ သာမန္လုပ္သားကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ Aသိ ဉာဏ္
သည္ Aရာရွိႀကီးကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ ဆႏၵသည္ ေကာက္က်စ္ေသာ Aမႈထမ္းကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ ေဒါသသည္ ရဲတပ္ ဖြဲ႔ ကဲ့သို႔
ျဖစ္၏။ Aသိပညာရွင္ Aရာရွိႀကီးမ်ားAား Aလွည့္ေပးျခင္း- ေကာက္က်စ္ေသာ Aမႈထမ္းမ်ားAား Uီးစားမေပး
ျခင္း၊ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းတို႔Aား စည္းကမ္းUပေဒ ခ်မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္သာ ဘုရင္သည္ တိုင္း ျပည္ေရးရာ
မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေမာင္းႏွင္ လည္ပတ္ႏိုင္၏။ Aလားတူပင္ ဉာU္ သည္ ေဒါသAား ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ထားၿပီး Aသိ
ဉာဏ္Aား ဆႏၵကို Aုပ္ခ်ဳပ္ေစရမည္။ ဉာU္Aား ဖြ႔ံၿဖိဳးျပည္၀
့ ျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ၎သည္ ပကတိAဆင့္ (ေမြး
ကင္းစ) စူးစမ္းသည့္Aဆင့္ (Aရြယ္မေရာက္မ)ွီ ၊ စီစစ္စူးစမ္းသည့္Aဆင့္ (Aရြယ္ေရာက္ ခ်ိန)္ ၊ တည္ၿငိမ္သည့္
Aဆင့္ (Aသိတရားႏွင့္ Aရြယ္ေပါင္းစပ္သည့္Aခ်ိန)္ ဘ၀င္ၿငိမ္းေသာAဆင့္ (သစၥတရား Aား ကိုယ္ပိုင္သိျခင္း)
Aဆင့္မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
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ေရာဂါဟူသည္မွာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိ၍ ရုပ္ကာယ ေရာဂါႏွင့္ ၀ိဉာဏေရာဂါ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ၀ိဉာဏေရာဂါသည္ ပိုမို
Aႏၱရာယ္ႀကီး၍ ၎သည္ ပရမတ္ဉာဏ္စU္ဇစ္ျမစ္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ နီးစပ္ရန္ ေ၀းကြာျခင္း၊ A၀ိဇၨာAေမွာင္စီးျခင္း
ဟူသည့္ Aက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၀ိဉာဏေရာဂါမ်ားမွာ (၁) ေငြေၾကးUစၥာ၊ Aမည္နာမ၊ လူရာ၀င္လိုမႈမ်ား၌
ယစ္မူးျခင္း၊ Aမိုက္ေမာဟႀကီးျခင္း၊ သူရေ
ဲ ဘာေၾကာင္ျခင္း၊ ရက္စက္ယုတ္မာျခင္း၊ ကာမဂုဏ္က်ဴးျခင္းမ်ား
ျဖစ္သည့္ Aတၱႀကီးျခင္း (၂) မေကာင္းႀကံျခင္း၊ သူတစ္ပါးသိကၡာကိုေစာ္ကားျခင္း (Aတင္းေျပာျခင္း)၊ မနာလို
၀န္တိုျခင္း၊ လိမ္ညာျခင္း-လိမ္ညာခံရျခင္း၊ ေလာဘႀကီးျခင္း-ဟူသည့္ သံသယ မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ
၀ိဉာဏေရာဂါမ်ားAား ကုနည္းမွာ- ထိုကိစၥရပ္မ်ား၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ျပန္လည္ ဆင္ျခင္ရမည္ဟု ဂဇာလီက
Aႀကံေပးထားေပသည္။ လူ၏ Uပတိမွာလည္း သူ၏ ၀ိဉာဏေရးရာ Aဆင့္ေပၚတြင္ မူတည္၍ ကြဲျပားေနၿပီးဉာဏ္စU္ဇစ္ျမစ္ ပရမတ္ဘုရားရွင္ႏွင့္ နီးစပ္လာေလ တည္ၿငိမ္လာေလ ျဖစ္၍၊ နီးစပ္မႈကင္းမဲ့လာေလ ဂဏွာ မၿငိမ္
ျဖစ္လာေလ ဟု ဂဇာလီက ယံုၾကည္သည္။
လူသည္ တိရိစၧာန္ႏွင့္ နတ္ေဒ၀တာတို႔၏ Aလယ္တင
ြ ္ ေနရာယူထားၿပီး- လူတင
ြ ္ရွိေသာ Aသိဉာဏ္Aရည္
Aေသြးက လူသားAား တိရိစၧာ Aဆင့္သို႔လည္းေကာင္း၊ နတ္ေဒ၀တာ Aဆင့္သို႔လည္းေကာင္း ေရာက္ေAာင္
ပို႔ႏိုင္သည္ဟု ဂဇာလီက တင္ျပထားေပသည္။

ေAမန္ဂဇာလီ၏ ၾသဇာ
ေAမန္ဂဇာလီ၏ ၾသဇာမွာ မူဆလင္ ဒသနပညာရွင္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ ဒသနပညာရွင္မ်ား၊ ဂ်ဴးဒသနပညာရွင္မ်ား
Aလယ္တင
ြ ္ Aလယ္ေခတ္ AေတြးAေခၚပညာရွင္မ်ားAၾကား Aေရးပါခဲ့ေလသည္။
မာဂရက္ ဆမက္က သူမ၏ Aလ္ဂဇာလီ- ၀ိဉာဏပညာရွင္ Al-Ghazali: The Mystic (လန္ဒန္ ၁၉၄၄) စာ
Aုပ္တင
ြ ္ ဂဇာလီ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ Uေရာပ ပညာရွင္မ်ားAား ဆြေ
ဲ ဆာင္၍ စိတ၀
္ င္စားေစခဲ့သည္မွာ သံသယ
ျဖစ္ဘြယ္ မရွိေခ်။´ (စာမ်က္ႏွာ ၂၂၀) သူမ၏ ကိုးကားခ်က္မွာ ခရစ္ယာန္ စာေရးဆရာမ်ားAနက္ Aႀကီးက်ယ္ ဆံုး
စိန္႔ေသာမတစ္ (၁၂၂၅-၁၂၇၄) Aကြီနာ့စ္ AပါA၀င္ မ်ားစြာေသာ ပညာရွင္မ်ားမွာ ဂဇာလီ၏ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈကို
ခံရသည္။
ေAမန္ Aလ္ ဂဇာလီသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္မွ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ပညာရွင္ျဖစ္၍- ယခုေခတ္ သိပၸံ
ပညာမ်ား ထြန္းကားေနေသာ ေခတ္ကာလမွ လူသားမ်ားေလာက္ ေခတ္မွီႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဤကဲ့သို႔
ေခတ္မွီလာေသာ လူေနမႈစနစ္၊ ပညာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ သိပၸံပညာေရးတို႔ Aတြက္ မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး
မ်ားAနက္ တစ္Uီးျဖစ္သည္ဟု တန္ဘိုးထား သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သူေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုငင
္ ံ
ဟု ဆိုေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံႀကီးAား စတင္ထူေထာင္သည့္ Aေနာ္ရထာမင္းႀကီးႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ခန္႔ျဖစ္သည္။ ထို
ေခတ္မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ AေတြးAေခၚထက္ျမက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့
ျခင္း မရွိေသးဟု ရိုးသားစြာ ၀န္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။
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