ခရစ္ေတာ္ ကိစၥ
ေမးသူ- ဂ်ဴဂ်ဴ (ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၀၂ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ ရက္)
၄။ အစၥလာမ္ မွာ တမန္ေတာ္ အီစာ(ခရစ္ေတာ္) ကို တမန္ေတာ္လို႔ လက္ခံတယ္ေနာ္ (((ပါေမာကၡ မစၥတာ
ဂိုးရစ္(ခ္)ေရးသားေသာ

တိမ္ျမဳတ္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ား)))

ဆိုတဲ့စာအုပ္ကို

ကိုးကား

ၿပီးေတာ့ ခရစ္ေတာ္ဟာ တိဘက္ျပည္ေတာင္ပိုင္း မြန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ အရွင္
အရိယပုတၱမဟာေထရ္ထံမွာ ဗုဒၶ ၾသ၀ါဒကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့တယ္ ဗုဒၶၾသ၀ါဒကို လက္ခံျပီး အသက္၂၀ မွာ
ရဟန္းျဖစ္ခဲ့တယ္ အရွင္အရိယပုတၱမဟာေထရ္က ခရစ္ေတာ္ (ဇီ၀ကိရိတ)က ေနရပ္သို႔ ျပန္ရန္ ခြင့္ေတာင္း
ေသာ ေၾကာင့္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ အရွင္အရိယပုတၱမဟာေထရ္က ကတိ ၇(ခုႏွစ္)ခု ေတာင္းေလသည္ ထိုအခ်က္၏
နံပါတ္ ၃ မွာ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္မ်က္ေမွာက္မွာပင္ ဘုရားရွင္ကို၎ တရားေတာ္ကို၎
သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္တုိ႔ကို၎ သြားပုပ္ေလလြင့္ မတရားသျဖင့္ေျပာခဲ့ပါလွ်င္ နည္းပရိယာယ္ သံုးၿပီးသူတို႔
အမိုက္အေမွာင္ေတြကို သြန္သင္ျပရမည္။ ထိုသူတို႔ အမိုက္အေမွာင္ ျပဳျခင္းသည္ မသိျခင္းသာ ျဖစ္သျဖင့္
ခြင့္လြတ္ရမည္ျဖစ္၏။
ထိုသို႔နည္းပရိယာယ္သံုးရမယ္ဆိုတာကို အမွတ္ရၿပီး သူေျပာတဲ့ တရားေတြဟာ ေယဟိုး၀ါေဟာတဲ့တရားမ်ား
ျဖစ္တယ္ သူသည္ ေဟယိုး၀ါးရဲ႔သားေတာ္ ျဖစ္တယ္လို႔ လွည့္စားၿပီးေျပာလိုက္သတဲ့။ ဒီလိုလွည့္စားတဲ့ အတြက္
ခရစ္ေတာ္ဟာ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ ရဟူဒီဘုန္းႀကီးမ်ားနဲ႔ ေရာမေတြ အသတ္ကို ခံသြားရသတဲ့။ တန္းခိုးေတြ
ျပႏိုင္ေပမဲ့ ဆရာ့စကား အရွင္ အရိယပုတၱမဟာေထရ္ရဲ႔ စကားေၾကာင့္ ဒီအတိုင္း အေသခံသြားရတယ္။
ဦးေဌးလြင္ေျပာထားတဲ့ တမန္ေတာ္တပါးဟာ ဘယ္အေၾကာင္းနဲ႔မွ မုသားမေျပာဘူး ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ ဆန္႔က်င္
ေနပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကိုခ်ေပးတဲ့က်မ္း ဗုဒၶကိုခ်ေပးတဲ့က်မ္း မတူတာပါဘူးလို႔ အစၥလာမ္က လက္ခံပါသလား။
(ဗုဒၶ၀ါဒျပသနာမ်ား ဘိကၡဴအရိယဓမၼ BA က ေျဖၾကားထားေသာ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၀ ၊၁၂၁၊၁၂၂၊ ၁၂၃၊
၁၂၄၊ ၁၂၅) (ပါေမာကၡမစၥတာဂိုးရစ္(ခ္)ေရးသားေသာ တိမ္ျမဳတ္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား
ကိုးကားေျပာၾကားထားပါတယ္။
ေရွးျမန္မာျပန္ ဆရာႀကီးေတြက အာရ္ဗီစကားလံုး ရစူလ္ ဆိုတာကိုေရာ နဗီ ဆိုတာကိုေရာ “တမန္ေတာ္” ဆိုတဲ့
စကားလံုး တစ္လံုးတည္းနဲ႔ ဘာသာျပန္လိုက္တာပါ။ တစ္ကယ္ေတာ့ ရစူလ္ ဆိုတာက ဉာဏ္စဥ္ကိန္းဆိုက္
သိျမင္လွ်က္ ထိုဉာဏ္စဥ္သိ ဓမၼမ်ားအား လူသားတုိ႔ထံသို႔ ေဆာင္လာသူ “ဉာဏ္စဥ္ေတာ္ေဆာင္” လို႔ အနက္
ကို ေပးပါတယ္။ နဗီ ဆိုတာက ဉာဏ္စဥ္အားျဖင့္ သိေသာ သတင္းမ်ားကို လူသားတို႔ထံသို႔ ေဆာင္လာသူ
“သတင္းေတာ္ေဆာင္” လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထားပါေတာ့ အစၥလာမ္က ကိုယ္ေတာ္ေယရႈကိုသာ မက ဉာဏ္စဥ္
ကိန္းဆိုက္ သိျမင္လွ်က္ လူသားအေပါင္းအား ဓမၼကို ေဟာေျပာသြန္သင္သူမ်ားကို ဉာဏ္စဥ္ေတာ္ေဆာင္လို႔
အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ အဲ့ဒီ အထဲမွာ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ “ငါတစ္ပါးတည္း

ေလာကမွာ ပြင့္ေပၚျခင္းမဟုတ္၊ ငါ့ေနာက္မွာလည္း ဉာဏ္စဥ္ေတာ္ေဆာင္ ပြင့္ေပၚဦးမယ္”လို႔ ၀န္ခံတဲ့ ဉာဏ္
စဥ္ေဆာင္မ်ားကို အားလံုး အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။
တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စာအုပ္ကို ဖတ္ဘူးပါတယ္။ သမိုင္း
ေၾကာင္း အရ ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္ႏိုင္မွာပါ။ သမၼာက်မ္း ရွင္လုကာမွာ ေျပာတာက ကိုယ္ေတာ္ေယရႈဟာ အေရွ႔
အလယ္ပိုင္းမွာ စကားစေျပာေတာ့ သက္ေတာ္ သံုးဆယ္ေက်ာ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ငယ္ဘ၀ကိုေဖၚ မျပပါ။ ငယ္ဘ၀
မွာ ပညာသင္ယူခဲ့တာလည္း ဘယ္ေနရာမွာ မဆိုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကို္ယ္ေတာ္ေဂါတမလည္း ငယ္ဘ၀မွာ ပညာ
ကို ဆရာမ်ိဳးစံုဆီက သင္ယူခဲ့တာ့ပဲ။ ေနာက္ဆံုး သူ႔ဆရာစဥ္အတိုင္း ဒုကၡစရိယလည္း က်င့္ခဲ့တာပဲ။ ဒါေပမယ့္
သူ႔ရဲ႔ တရားသိမႈ ဉာဏ္စဥ္ပြင့္လန္း ျခင္းက ေရွ႔ဆရာမ်ားနဲ႔ မသက္ဆိုင္ပါ။ အလားတူပဲ ကိုယ္ေတာ္ေယရႈရဲ႔
ဉာဏ္စဥ္ပြင့္လန္းျခင္းဟာလည္း မည္သည့္ လူသား ဆရာသမားနဲ႔မွ မသက္ဆိုင္ပါ။ ဒါကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ျမင္တတ္ဘုိ႔ လိုပါတယ္။
တစ္ကယ္တမ္း ပုဂၢိဳလ္ေရး ေျပာၾကစတမ္းဆိုရင္- သမၼာက်မ္း (ဓမၼေဟာင္း)က ပိဋကတ္ထက္ ေစာပါတယ္။
ဓမၼေဟာင္းထဲမွာ လူက ဉာဏ္ပြင့္ ဗ်ာဒိတ္ရရင္ အဲ့ဒီ ပုဂၢိဳလ္ကို “ဘုရား” ဆိုတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ ေခၚဆိုပါတယ္။ ဒီ
ေတာ့ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမကို “ဘုရား” ဆိုတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ ေခၚဆိုေနတာမ်ားက- ဓမၼေဟာင္းက်မ္းက အတုယူ
ခဲ့တာလို႔ ေျပာလာရင္ သမီးတို႔ ဘယ္လိုရွင္းမလဲ။
အိႏၵိယျပည္နဲ႔ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းက - သမၼာက်မ္း ဓမၼေဟာင္းအရ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမ မပြင့္ေပၚမွီ ႏွစ္ေပါင္း
၅၀၀ သို႔မဟုတ္ ၁၀၀၀ ေလာက္ ကပဲ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ အခု ဘုရားအေမြခံ ဘုန္းႀကီး၀ါဒမ်ား၊ ဘာသာေရး
ဘုန္းႀကီးမ်ား အိမ္ေထာင္မျပဳရတဲ့ ဓေလ့မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး ရဟန္းမ်ား- စတဲ့၀ါဒေတြက ဂ်ဴးဘာသာ (ဓမၼ ေဟာင္း
ကို လက္ကိုင္ထားသူမ်ား ) က အရင္ ျဖစ္တည္ေနတာပါ။ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမရဲ႔ ၀ါဒက အမ်ားႀကီး ေနာက္က်ပါ
တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမ ေခတ္မတိုင္မွီကပဲ ဂ်ဴးဘာသာ (ေရ၀တီ ဘာသာ)ကလည္း ကိုယ္ေတာ္ ေဂါတမရဲ႔
ဇာတိ အရပ္မွာ ရွိေနပါၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ပိဋကတ္ အေထာက္အထားအရ သိႏိုင္တယ္။ ဒီေတာ့ ခိုးခ် တယ္ဆိုတာ
ေနာက္လူက- အရင္လူ ဆီက ခိုးခ်ရတာပါ။
အစၥလာမ္က ဒါေတြကို မေျပာဘူး။ လူတစ္ဦးဟာ ဉာဏ္စဥ္ပြင့္တယ္။ သစၥာတစ္ပါးတည္း (ေတာင္ဟီးဒ္)ကို ဦး
တည္ ေဟာေျပာတယ္။ (သစၥာေလးပါး ဆိုတာက ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပါယ္သတ္မႈ အတြက္ ဓါတ္ခြဲျပျခင္းသာ ျဖစ္
တယ္။) ဆရာစဥ္ေဟာေျပာေနတဲ့ ဆင္ျခင္ဆက္စပ္မႈနဲ႔ ရွင္းျပတဲ့ ဘုရားကို ပါယ္ၿပီး ပကတိ ပရမတ္ဘုရားကို
တင္ျပတယ္။ အဲ့ဒီ ပကတိပရမတ္ဘုရားကိုပဲ ကိုယ္တိုင္ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ျပတယ္။ ေနာက္လိုက္မ်ားကိုလည္း
အဲ့ဒီ လမ္းစဥ္ကို ေရာက္ေအာင္ သြန္သင္ေပးတယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီ စံနဲ႔ တုိင္းၿပီး အဲ့ဒီလို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ဉာဏ္စဥ္
ေဆာင္လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ (သူ႔လက္ထက္လြန္ၿပီး- သူေျပာတဲ့ သာသနာ အစစ္ေပ်ာက္ကြယ္ရတာ၊ ေနာက္
ေပါက္ ဒသန ဆရာမ်ားရဲ႔ အာေဘာ္မ်ားနဲ႔ ေရာေႏွာရတာ- သူနဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘူး။ ဆက္လက္ သယ္ပိုး ထိန္း
သိမ္း သူမ်ားနဲ႔သာ သက္ဆိုင္တယ္လုိ႔ သြန္သင္ပါတယ္။) ဒါေၾကာင့္ သမိုင္းေရး ဆရာမ်ား ေရးေနတဲ့ သူတို႔ရဲ႔

လူပုဂၢိဳလ္ သမိုင္းမ်ားကိုဖတ္ၿပီး သူတို႔ကို မေ၀ဖန္ မပုတ္ခတ္ရဘူးလို႔ အစၥလာမ္က သြန္သင္ပါတယ္။ သမိုင္းေရး
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