မေလးရွားမွ ဘုရားလုပြဲ
၂၀၁၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္
Aခုတစ္ေလာမွာ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္စရာ Aေၾကာင္းတစ္ခုကို ၾကားရပါတယ္။ Aေၾကာင္းကေတာ့ မေလးရွားႏိုင္ငံက ဘုရားလုပြဲ လို႔
ေျပာရမွာ ျဖစ္တယ္။ မေလးႏိုင္ငံသားခ်င္း- စကားလံုး မူပိုင္ ဆြဲထားလိုတဲ့ ကိစၥေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။
မေလးႏိုင္ငံသား Aစၥလာမ္မ်ားက ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရာ ဘုရားကို Aာရ္ဗီေ၀ါဟာရ Aတိုင္း Aလႅာဟ္လို႔ သံုးစြေ
ဲ ျပာဆိုတယ္။ မေလး
ခရစ္ယာန္မ်ားကေတာ့ AစU္AလာAားျဖင့္ ေဂါ့ဒ္ လို႔ ေျပာဆိုခဲ့တယ္။ Aခုေနာက္ပိုင္းမွာ မေလးခရစ္ယာန္ေတြက ေဂါ့ဒ္ ေနရာမွာ
Aလႅာဟ္လို႔ သံုးစြဲလို႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျပသနာပါ။ ဒီျပသနာက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္က စခဲ့ၿပီး- မေလးႏိုင္ငံ တရားရံုးမွာလည္း ဒီျပသနာဟာ
တက္ခဲ့ပါၿပီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ တရားရံုးကေတာ့ မည္သူမဆို ဘာသာေရး မူပိုင္စကားလံုးရယ္လို႔ မရွိေစရဘူးလို႔ ခက္ခက္ခခ
ဲ ဲ Uပေဒ ျပဳေပးခဲ့
ရပါတယ္။
တစ္ကယ္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ Aစၥလာမ္ဘာသာတို႔ဟာ မေလးရဲ႔ ဇာတိ ဘာသာတရားေတြ မဟုတ္ ဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ရာ ဘုရား ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲျခင္းမွာ သူတို႔Aား သာသနာျပဳခဲ့သူေတြက Aေမြေပး ခဲ့တဲ့
စကားလံုး Aတိုင္းသာ ေခၚေ၀ၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
မေလးမွ Aစၥလာမ္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္
Aစၥလာမ္ ဘာသာတရားက ဆရီ၀ီဂ်ာယံ မင္းဆက္လက္ထက္က ေAဒီ ၁၃ ရာစုမွာ၊ မလက္ကာ ေရလက္ၾကားကို ေရာက္လာခဲ့တယ္။
Aစၥလာမ္ သာသနာျပဳေတြက ဘုရား ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို Aာရ္ဗီ ဘာသာစကားAတိုင္း Aလႅာဟ္´ လို႔ ေခၚေ၀ၚခဲ့တယ္။ ေAဒီ ၁၈ ၁၉
ရာစုေလာက္မွာ Aေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြ Aာရွကို ကိုလုိနီျပဳၿပီး Aာရွတိုက္ဆီသို႔ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ မက္ရွင္းေတြ ေရာက္လာ ၿပီးမေလးႏိုင္ငံ၊ Aင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံတို႔မွာလည္း တိုင္းရင္းသားေတြထဲက ခရစ္ယာန္ ျဖစ္လာသူေတြ ရွိခဲ့တယ္။ သူတို႔ကေတာ့ Aေနာက္
ႏိုင္ငံသားေတြ ကင္ပြန္းတပ္ထားတဲ့ Aမည္နာမ ေဂါ့ဒ္ ဆိုတဲ့ Aတိုင္း ဘုရားကို ေခၚခဲ့ပါတယ္။ မေလးရွားနဲ႔ Aင္ဒိုနီးရွားမွာ ခရစ္
ယာန္ျဖစ္ေစ၊ မူဆလင္ျဖစ္ေစ၊ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ေစ မ်ားေသာAားျဖင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးရင္း သားရင္း ညီ
ေနာင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘာသာျပန္ခင
ြ ့္
တစ္ကယ္ေတာ့ စကားလံုးတိုင္းမွာ ဘာသာျပန္လို႔ ရတဲ့ စကားလံုးေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဘာသာျပန္ခင
ြ ့္လည္း ရွိပါတယ္။ Uပမာ-
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ပါေတာ့- ျမန္မာလို ဘာသာျပန္ရင္ စာAုပ္ Aာရ္ဗီလို ဘာသာျပန္ရင္  ﻜﺘﹶﺎﺏကီတာ့ဘ္ လို႔ ျဖစ္မယ္။ ကီတာ့ဘ္ကို ဘာသာ မျပန္ရဘူး၊
ဘာသာျပန္ခင
ြ ့္ မရွိဘူးလို႔ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ ထားႏိုင္စရာ မရွိပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႔စကားလံုးေတြမွာ ခံစားခ်က္နဲ႔ ဆိုင္တယ္- ဘာသာျပန္ရခက္ပါတယ္။ Uပမာ- ျမန္မာ စကား Aားနာတယ္´ ဆိုပါေတာ့
Aဂၤလိပ္လို႔ ဘာသာျပန္ဘို႔ Aလြန္ခက္ခဲတာကို ေတြ႔ရတယ္။ Aာရ္ဗီမွာေတာ့ `Aာ့သ္သန္မ´္ လို႔ေခၚတယ္။ Aနည္းငယ္ ထိခိုက္နာ က်င္
သလို ခံစားမိတယ္လို႔ Aဓိပၸါယ္ကို ေပးတယ္။ Aဂၤလိပ္မွာေတာ့ Sorry ၀မ္းနည္းပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ ဘန္းစကားမွာ not happy (I’m

not happy) လို႔ သံုးပါတယ္။ စကားလံုး ေလးနက္ပံုျခင္း မတူပါဘူး။
Aခု-ကိစၥက Aမည္နာမ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ Aမည္နာမ ဆိုတာ- ဘာသာျပန္ရ ခက္တဲ့ Aမည္နာမ ရွိသလို၊ ဘာသာျပန္ရ လြယ္တဲ့
Aမည္နာမေတြ ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔ကလည္း ေမြးစားစကားလံုးေတြကို Aမည္နာမ Aျဖစ္မွည့္ထားၾကပါတယ္။ Uပမာ- ခ်ယ္ရီ ဆိုတဲ့
Aမည္ ဆိုရင္၊ ခ်ယ္ရီပန္း-ကို တန္ဘိုးထား ျမတ္ႏိုးလို႔ မွည့္ေခၚတဲ့ Aမည္- ျဖစ္သလို Aဲ့ဒီ ခ်ယ္ရီပန္း- ဆိုတာ

cherry ဆိုတဲ့ Aဂၤလိပ္

စကားက ဆင့္ပြားလာတာ ျဖစ္တယ္။ ဇမၺဴစိုး ဆိုတဲ့ နာမည္မ်ိဳးက်ေတာ့- ႏိုင္ငံျခားသား တစ္Uီးက ေမးလာရင္- ဇမၺဴတစ္ခင
ြ ္ကို စိုးမိုး မယ့္သူ
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လို႔ Aဓိပၸါယ္ကို ေကာက္ယူၿပီး ဘာသာျပန္ရျပရပါတယ္။ ဘာသာျပန္ရတာ သိပ္မခက္လွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေAး၀င္း တို႔ ေမာင္ ႀကိဳင္ တို႔လို
Aမည္မ်ိဳးက်ေတာ့ ဘာသာျပန္တာမွာ စာလံုးခြဲၿပီး ႏွစ္ဆင့္ေလာက္ ဘာသာျပန္ျပရပါေတာ့တယ္။
ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရာ Aရွင-္ ကို ဘာသာျပန္တာမွာ Aဲ့ဒီေလာက္ မခက္ခဲပါဘူး။ ကိုးကြယ္ရာ Aရွင္ကို ဘုရား လို႔ ေခၚတယ္။ Aာရ္ ဗီလို
လားဟ္ ( ﻝﻪလားဟူ၊  ﺍﻝﻪAီလာဟ္) လို႔ ေခၚပါတယ္။ Aာရဗ္ေတြဟာ တုႏိႈင္းလို႔ မရတဲ့၊ ရုပ္နာမ္ပမာေဆာင္လို႔ မရတဲ့ဘရ
ု ားကို  ﺍﻝﻠﹼﻪAလႅဟ္
လို႔ ေခၚၿပီး- Aစၥလာမ္ သာသနာ မတိုင္မွီ ကပဲ Aဲ့ဒီ ေ၀ါဟာရက ရွိေနေပမယ့္ သူတို႔ ကိုးကြယ္ပသခဲ့ရာ ဘုရားေတြAတြက္ Aဲ့ဒီ စကားလံုး
 ﺍﻝﻠﹼﻪကို မသံုးခဲ့ပါဘူး။ လူသားထဲက ပြင့္ေပၚတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ေတြကို ကိုးကြယ္ရာ ဘုရား ေခၚဆိုျခင္းကို Aစၥလာမ္က လံုး၀ ပိတ္ပင္ထားတယ္။
Aဲ့ဒီ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ေတြကို ရစူလ္ (ဉာဏ္စU္ေဆာင္)၊ နဗီ (သတင္းေဆာင္)မ်ားလို႔ ေခၚဆိုပါတယ္။
ဒီစကားလံုးေတြAတြက္ ဘာသာျပန္ခင
ြ ့္ ရွိေနပါတယ္။ ဘာသာ မျပန္ရဘူးဆိုတဲ့ ႀကိဳးနီစနစ္နဲ႔ Aယူသည္း မူပိုင္ျပဳထားခြင့္ Aစၥလာမ္ မွာ
မရွိဘူး။ ဒါေပမယ္-့ ဘာသာျပန္ရာမွာ ေစတနာေကာင္း ရွိဘို႔ပဲ ကုရ္Aံက ဆိုပါတယ္။
Aလႅာဟ္ဆိုတဲ့ Aဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္
Aလႅာဟ္ ဆိုတာ ဘာလဲလို႔ ေမးလာသူတစ္Uီးကို ရွင္းျပဘို႔ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ စူရာဟ္ (ဓမၼခႏၶာ) ၁၁၂ မွာ ۞ﺤﺩ
 ﻪ َﺃ ﻭ ﺍﻝﱠﻠ ﻫ ْ ﹸﻗلေဟာေလာ့၊
Aရွင္သည္ Eေကာဒိ ပရမတ္ဘုရားရွင္ ျဖစ္၏။ ۞ﺩ ﻤ ﺼ
 ﻪ ﺍﻝ  ﺍﻝﱠﻠAစိႏၱယ် ပရမတ္ဘုရားရွင္ ျဖစ္၏။

۞ﻭﹶﻝﺩﻴ

ﻭ ﹶﻝﻡ ﻠﺩ ﻴ  ﹶﻝﻡကိုယ္ပြား မရွိ၊

ကိုယ္ပြားမဟုတ္ေခ်။ ۞ﺤﺩ
 ﺍ َﺃﻪ ﹸﻜ ﹸﻔﻭ ﻴﻜﹸﻥ ﱠﻝ ﻭ ﹶﻝﻡ Aရွင္ႏွင့္ တစ္ဂိုဏ္းတည္းဟူ၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် မရွိေခ်။ လို႔ ဖြင့္ဆိုထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ကယ္လို႔ Aဲ့ဒီ Aဓိပၸါယ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ စကားလံုး Aဂၤလိပ္မွာ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မေလးမွာ ရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ ထိုင္းမွာ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊
ျမန္မာမွာ ရွိသည္ ျဖစ္ေစ- ဘာသာျပန္လို႔ ရပါတယ္။
လူသားAားလံုး၏ ဘုရားရွင္
တကယ္လ-ို႔ ကိုးကြယ္ရာ ယံုၾကည္ရာ ဘုရားရွင္ကို နားမလည္တဲ့ ဘာသာစကားေတြနဲ႔ သူ႔ဘုရားက ျမတ္တယ္။ ငါ့ဘုရားက ေကာင္း
တယ္။ ဆိုၿပီး Aျငင္းပြား ရန္ျဖစ္ေနမယ့္Aစား- ေလာကAေပါင္းAတြက္ ကိုးကြယ္ရာ ဘုရားမွာ တစ္ဆူတည္းျဖစ္တယ္။ Aသိျဖစ္သြား
ေစဘိ-ု႔ AယူAဆမ်ားသာ ကြဲျပားေနျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္ဘို႔၊ ေခတ္ကာလAရ Uီးေဆာင္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြ ပြင့္ေပၚခဲ့တဲ့ ေနရာနဲ႔
ေခတ္ မတူဘူး ဆိုတာေလာက္ပဲ သိေစဘို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ကိုးကြယ္ရာ ဘုရားရွင္ Aတြက္ ေဒသတိုင္းမွာ တူညီရာ ေ၀ါဟာရနဲ႔ ဘာသာ
ျပန္ႏိုင္ရင္ ပိုလို႔ေတာ္ Aက်ိဳးရွိေစမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆင္ျခင္မိပါတယ္။ တကယ္လို႔ Aဲ့ဒီလို ေစတနာေကာင္းနဲ႔ ဘာသာျပန္လိုက္ရင္
ဘယ္လိုမွ ျပသနာတက္လာစရာလည္း မရွိႏိုင္ပါဘူး။ Aစၥလာမ္ သာသနာက Aလႅာဟ္ ကို မူဆလင္မ်ားသာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရမယ္ လို႔
မူပိုင္ျပဳမထားပါဘူး။ ပရမတ္ဘုရားရွင္ ျဖစ္တဲ့ Aလႅာဟ္ဟာ ကမၻာစၾကာ၀ဠာ Aားလံုးရဲ႔ Aရွင္ ျဖစ္ပါတယ္။ Aဲ့ဒီAထဲမွာ လူသား
Aလားလံုးလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Aလႅာဟ္ကို လူသားမ်ိဳးႏြယ္Aားလံုးရဲ႔ ဘုရားရွင္ ۞ﺱ
ﻪ ﺍﻝﻨﱠﺎ ﹺ  ِﺇ ﹶﻝလို႔ စူရာဟ္ (ဓမၼခႏၶာ ၁၁၄း၃) မွာ
Aတိ Aက် ဆိုထားပါတယ္။ ကိုးကြယ္ရာ Aရွင္ကို Aျခားေသာ Aရာမ်ားနဲ႔ မခိုင္းႏိႈင္းမိေစဘို႔ပဲ ေျပာဆိုထားပါတယ္။
Aေနာက္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ေနတဲ့ မူဆလင္ေတြဟာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘုရား Aလႅာဟ္ ဆိုတာကို Aေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြ နားလည္
ေAာင္ သူတို႔စကား ေဂါ့ဒ္ လို႔ ျပန္ဆိုတာ Aမ်ားႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္-့ Aေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြက ျပသနာမရွာဘူး။ သေဘာ
ထားႀကီးလို႔ မဟုတ္ဘူး- မူဆလင္ေတြက Aလႅာဟ္ကို ေဂါ့ဒ္ လို႔ ျပန္ဆိုေပမယ္-့ ေယရႈခရစ္ရဲ႔ တန္ဘိုး၊ ဂုဏ္ထူးကို မေစာ္ကားဘူး။
Aစၥလာမ္သာသနာက သတ္မွတ္တဲ့ လူသား ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ထဲ ေတြထဲက Aျမင့္ဆံုး Aဆင့္ျဖစ္တဲ့ ရစူလ္ (ဉာဏ္စU္ေဆာင္) နဗီ (သတင္း
ေတာ္ေဆာင္) Aဆင့္မွာ Aတည္ျပဳထားတယ္။ လူမ်ိဳးတိုင္း ေဒသတိုင္း Aတြက္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြ၊ သတင္းေတာ္ေဆာင္ေတြ
ပြင့္ေပၚခဲ့တယ္လို႔ ယံုၾကည္လက္ခံတယ္။ Aလားတူပ-ဲ Aိႏၵိယမွာ Aလႅာဟ္ကို Aတၱမန္ သို႔မဟုတ္ ကီရ၀
ွ ါ့ရ္ လို႔ ေျပာဆိုတယ္။
ျပသနာမရွိဘူး- Aဲ့ဒီလို ေခၚဆိုလိုက္လို႔ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြ Aျမတ္တႏိုး ထားတဲ့ ကက္ရွ္နား၊ ဗီရွ္ႏူး (လူသား ဘုရား)ေတြရဲ႔ ဂုဏ္ သိကၡာ
ပ်က္စီးထိခိုက္ျခင္း မရွိသလို၊ Aဲ့ဒီ လူသားပုဂၢိဳလ္ျမတ္ေတြကို ပစ္ပါယ္ရာ လည္း မေရာက္ဘူး၊ Aိႏၵိယမူဆလင္ ဘုရင္ေတြ လက္ထက္က
Aိႏၵိယမွာ ပြင့္ေပၚခဲ့တဲ့ လူသား ပုဂၢိဳလ္ျမတ္Aားလံုးကို ဉာဏ္စU္ေဆာင္မ်ားလို႔ တရား၀င္ AသိAမွတ္ျပဳေပးတယ္။ မူဆလင္မ်ားကလည္း
Aဲ့ဒီ Aတိုင္းခံယူတယ္။ ယံုၾကည္တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမကိုလည္း ဉာဏ္စU္ေဆာင္ ဗူးဇ္ ဆိုတဲ့ Aမည္နဲ႔ Aျမင့္ ျမတ္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္Aျဖစ္
AသိAမွတ္ျပဳေပးတယ္။ ဒီေတာ့ ဗုဒၶဘာသာကို သက္၀င္ယံု ၾကည္သူေတြက ေAာင့္သက္သက္ ျဖစ္စရာ Aေၾကာင္း မရွိဘူးေပါ့။ Aိႏိၵယ
ရာဇ၀င္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ဘုရားဘြဲ႔ေတြကို ရင့္က်ဴးတဲ့ Uပနိသွ်စ္ က်မ္းေတြ ရွိတာမွာ Aလႅာဟ္Uပနိသွ်စ္ က်မ္း ဆိုတာလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။
ခရစ္ယာန္ေတြ ရည္ရြယ္တဲ့ Aလႅာဟ္ ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရ
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ဒါဆိ-ု Aခု မေလးႏိုင္ငံမွာ ခရစ္ယာန္ေတြက သူတို႔ ယံုၾကည္တဲ့ ေဂါ့ဒ္ ကို Aလႅာဟ္ရယ္လို႔ သံုးလိုက္တာ-၊ မူဆလင္ေတြက ဘာျဖစ္လို႔
ျပသနာရွာရသလဲလို႔ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။
Aေျဖက ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႔ ဘာသာျပန္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေစတနာေၾကာင့္ပါ။ ခရစ္ယာန္ေတြက- ေယရႈသည့္ ေဂါ့ဒ္ ျဖစ္တယ္လို႔ ယံု
ၾကည္တယ္။ ေဂါ့ဒ္ နဲ႔ ေယရႈဟာ ႏွစ္ကိုယ့္တစ္စိတ္ျဖစ္တယ္။ တစ္လံုးတစ္၀တည္း ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဂါ့ဒ္ ဟာ Aလႅာဟ္ မဟုတ္ဘူး လို႔
ခရစ္ယာန္ထုႀကီး တစ္ခုလံုးက Aခိုင္Aမာ ယံုၾကည္ထားတယ္။ တကယ္လ-ို႔ ေဂါ့ဒ္ကို Aလႅာဟ္ ျဖစ္တယ္လို႔ စကားတူစြာ ဘာသာ
ျပန္လိုက္ရင္ သူတို႔ ဆိုလိုတဲ့ Aဓိပၸါယ္က ေယရႈသည္ Aလႅာဟ္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုလိုရာ ေရာက္သြားပါတယ္။ ဒီေတာ့ Aလႅာဟ္နဲ႔
တစ္ဂိုဏ္းတည္း ထားစရာ မရွိဘူးလို႔ AတိAက်ေျပာထားတဲ့ ကုရ္Aံ ၁၁၂း၄ ကို ေစာ္ကားရာ ေရာက္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Aစၥလာမ္
ဘာသာ၀င္ေတြက ကန္႔ကြက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါဆို ခရစ္ယာန္ေတြက Aလႅာဟ္ကို သံုးခြင့္ မရွိဘူးလားလို႔ ေမးစရာ ရွိပါတယ္။ စကားလံုးAႏွစ္သာရ တူညီခဲ့ရင္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေစAျခား မည္သည့္ ဘာသာ၀င္ ျဖစ္ေစ သံုးစြခ
ဲ င
ြ ့္ ရွိတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။
Aဲ့ဒီလို Aႏွစ္သာရ တူေစဘိ-ု႔ ခရစ္ယာန္ေတြ ဘက္က ေယရႈသည္ Aလႅာဟ္ မဟုတ္ဘူး၊ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ တစ္ပါးသာ ျဖစ္တယ္လို႔
လက္ခံေပးရမွာပါ။ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ဆိုလို႔ Aဆင့္နိမ့္သြားတာ မဟုတ္ပါ-၊ Aဲ့သလို လက္ခံေပးဘို႔ ေတာင္းဆိုလို႔ Aစၥလာမ္ေတြက
ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္တာလည္း မဟုတ္ပါ။ Aစၥလာမ္ သာသနာမွာ မိမိဘာသာက Aျမတ္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ကို
ေတာင္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ Aျဖစ္ပဲ လက္ခံထားပါတယ္။ မိမိဘာသာက Aျမတ္ဆံုးလို႔ ယံုၾကည္ခံယူတဲ့ ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ေယရႈကိုျဖစ္ေစ- Aျခား
ေသာ လူသား ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ပါးကို ျဖစ္ေစ တူညီတဲ့ ဂုဏ္Aဆင့္နဲ႔ လက္ခံေပးႏိုင္တာကကိုယ္က ေလးစားထိုက္တဲ့ စိတ္
ဓါတ္နဲ႔ တန္ဘိုးထားထိုက္တဲ့ သြန္သင္ေပးမႈAျဖစ္ ကမၻာက ျမင္တတ္ဘို႔ လိုပါတယ္။
တမန္ေတာ္နဲ႔ ဉာဏ္စU္ေဆာင္
Aစၥလာမ္ေတြ ယံုၾကည္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ကိုေတာင္- ခရစ္ယာန္မ်ားက ခရစ္ေတာ္ Aျဖစ္ လက္မခံဘူး။ Aလားတူပဲ Aျခား ဘယ္
ဘာသာကမွ မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္တဲ့ ဘာသာတရားရဲ႔ Aျမတ္ဆံုး ဂုဏ္ပုဒ္ရွိ ပုဂၢိဳလ္Aဆင့္ စကားလံုးနဲ႔ လက္ခံေပးတာ မရွိဘူး။
ခရစ္ယာန္ေတြဟာ ကိုယ္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ကို ခရစ္ေတာ္နဲ႔ Aဆင့္တူကို ထားေတာ့-

Prophet တမန္ေတာ္ လို႔ေတာင္ လက္ခံမေပးဘူး။

Aမွန္တကယ္ေတာ့ Prophet တမန္ေတာ္ ဆိုတာ သမၼာက်မ္းAရ ၾကည့္ရင္- ေယရႈေလာက္ Aဆင့္မျမင့္တဲ့ ဘုရားငယ္ေတြ Aဆင့္ပဲ
ရွိေနတယ္။ သမၼာက်မ္းမွာ Aခ်ိဳ႔ေသာ ဘုရင္ေတြကိုေတာင္
ေနာက္ဆံုး ေယရႈရဲ႔ တပည့္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ရွင္ေပါလုတ-ို႔

Prophet တမန္ေတာ္ေတြ Aျဖစ္ လက္ခံယံုၾကည္ထားတာ ေတြ႔ရတယ္။
ရွင္ေယာဟန္တို႔ကိုလည္း Prophet တမန္ေတာ္ ေတြလို႔ လက္ခံထားတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ မူဆလင္ ဆရာႀကီးေတြကလည္း ကုရ္Aံက်မ္းပါ ရစူလ္ (ဉာဏ္စU္ေဆာင္) ေတြ၊ နဗီ (သတင္းေတာ္ေဆာင္) ေတြကို

Prophet Aဆင့္ တမန္ေတာ္လို႔ လြဲမွားစြာ ဘာသာျပန္ထားတာကို မၾကာခဏေတြ႔ရပါတယ္။
သူတို႔ဘက္က ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ကို တမန္ေတာ္ လို႔ေတာင္ လက္မခံေပမယ္-့ မူဆလင္ေတြဘက္က သူတို႔ ယံုၾကည္တဲ့ ေယရႈကို
မူဆလင္ေတြရဲ႔ Aျမင့္ဆံုးစကားလံုး ရစူလ္ (ဉာဏ္စU္ေဆာင္) လို႔ လက္ခံေပးထားတာ- စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္သူတိုင္း ဘယ္သူေတြဘက္က ပိုၿပီး
လိုက္ေလွ်ာ္မႈ ေပးသလဲ သိႏိုင္ပါတယ္။
ဒီေဆာင္းပါးေရးရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန-္ ဒီမနက္မွာပဲ- Aေမရိကန္ ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္- ယူတီကာၿမိဳ႔က- ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ မစၥတာ
မာ့ဘ္ (Mere) နဲ႔ မေလးႏိုင္ငံ Aေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေတာ့- သူက Aလႅာဟ္ ဟာ ေဂါ့ဒ္ မဟုတ္ဘူး၊ ေဂါ့ဒ္ကို Aလႅာဟ္လို႔ ဘာသာျပန္ရင္
ဘယ္ခရစ္ယာန္ကမွ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ စာေရးသူ (ကၽြႏ္ုပ္Aား) ေျပာ ဆိုပါတယ္။- တစ္ဆက္တည္းမွာ ေဂါ့ဒ္ဟာ ေယရႈျဖစ္တယ္။
ေယရႈဟာ ေဂါ့ဒ္ ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ သီAိုရီကို ရွင္းျပပါတယ္။ (Aလွ်U္း သင့္လွ်င္- ထိုသီAိုရီကို ေနာင္ပိုင္းတြင္ တင္ျပေပးပါမယ္။)
ဒါဆို မေလး ခရစ္ယာန္ေတြက ေဂါ့ဒ္ကို ဘာျဖစ္လို႔ Aလႅာဟ္ ဆိုၿပီး ဘာသာျပန္တာလဲ--။
--။
-ခရစ္ယာန္ Aယူ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ
ခရစ္ယာန္ေတြ ရဲ႔ဗ်ဴဟာက ပံုမွားရိုက္ဘို႔ စကားလံုးေတြကို Aသံုးခ်တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္မ်ားဟာ ဟိုစU္က ေယရႈကို
ေယရႈခရစ္ေတာ္လို႔ ေခၚဆိုခဲ့ပါတယ္။

God

ကိုလည္း ထာ၀ရဘုရားလို႔ သီးျခား စကားလံုး တီထင
ြ ္ၿပီး ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ Aခုေနာက္

ပိုင္းမွာ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႔ AေတြးAေခၚေတြ ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ ဟိုယခင္က ကက္သလစ္နဲ႔ ေAာ္သိုေဒါ့ သာရွိခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္
ပိုင္းမွာ Aယူေတြ Aမ်ားႀကီးျပန္႔ထြက္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aတြင္းသေဘာမွာ
ေလာက၌ AစU္ျပန္လည္ေမြးဘြားေန၏) ဆိုတဲ့ သီAိုရီပိုင္ရွင္မ်ားနဲ႔

Born Again ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္း (ေယရႈသည္
Plain Christian or Not Born Again Christian

ေယရႈAား ထာ၀ရ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ Aျဖစ္ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း လက္ခံထားၿပီး- ေယရႈသည္ ေလာက၌ AစU္Aၿမဲထာ၀ရ ျပန္လည္
ေမြးဘြားေန ျခင္းမဟုတ္ ဆိုတဲ့ သီAိုရီပိုင္ရွင္မ်ား ရယ္လို႔ Aဓိကႏွစ္မ်ိဳးပဲ ကြဲျပားပါတယ္။
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ျပန္လည္ ေမြးဘြားျခင္းရွိ မရွ-ိ ဆိုတာ ေယရႈသည္ ေလာကကို ျပန္လာမယ္ မလာဘူးလို႔ ျငင္းေနတာမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါ။ ျပန္လည္ေမြး
ဘြားျခင္းကို လက္ခံတဲ့

Baptist

နဲ႔

Pentecostal

Aုပ္စု ႏွစ္ခုက ေလာကမွာရွိတဲ့ Aရာရာတိုင္းဟာ ေယရႈရဲ႔ AေသြးAသားနဲ႔

ေမြးဘြား ေနျခင္း ျဖစ္တယ္။ ေယရႈဟာ ဘုရားျဖစ္တယ္။ ဘုရားဟာ ေယရႈျဖစ္တယ္။ ေယရႈရဲ႔ ဓါတ္သေဘာမပါရင္ ေလာကမွာ
ဘယ္Aရာမွ ျဖစ္ တည္မလာဘူးဆိုတဲ့ သီAုိရီပါ။
ေနာက္တစ္မ်ိဳးက မာမြန္ ဆိုတဲ့ Aယူ ျဖစ္ျပန္တယ္။- သူတို႔က နည္းနည္းၾကမ္းတယ္- ဆိုရမလား၊

God မွာ Aဖိ-ု Aမရွိတယ္။ Aဲ့ဒီ Aဖို

Aမ ကာမေပါင္းစပ္ၿပီး သားသမီးေတြ ေမြးတယ္။ ဘုရားရဲ႔သားေတာ္ထဲမွာ ေယရႈဆိုတာ တစ္ပါးတည္း မဟုတ္ဘူး။ ေယရႈမွာ ေနာက္ ထပ္
ညီAစ္ကို ျဖစ္တဲ့ လူသာရင္ ဆိုတဲ့ တစ္Uီးရွိေသးတယ္။

God ဘုရားက သားေတာ္ႏွစ္ပါးကို ေခၚၿပီး- ေလာက လူသားေတြကို Aျပစ္က

(Aာဒံနဲ႔ E၀ ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ Aျပစ္က) လြတ္ေျမာက္ေစဘို႔ ဘယ္လို လုပ္ရင္ ေကာင္းမလဲလို႔ တိုင္ပင္တယ္။ Aဲ့ဒီAခါ- ေယရႈ တင္ျပတဲ့
ပရိုပိုဆယ္က လူသာရင္ တင္ျပတဲ့ ပရိုပိုဆယ္ထက္ ပိုၿပီးေကာင္းလို႔

God ဘုရားက သေဘာက်ၿပီး ေယရႈAား ေလာကကို ကယ္တင္ဘို႔

လႊတ္လိုက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။
သူတို႔ခ်င္း သေဘာထား ကြဲလေ
ြဲ ပမယ္-့ Aျခားႏိုင္ငံေတြကို သာသနာျပဳတဲ့ ခ်မွတ္တဲ့ မူမွာေတာ့ ဘံုတူညီမႈ ရွိတယ္။
Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထိုးေဖါက္မႈ
Aျခားႏိုင္ငံေတြကို ထိုးေဖါက္တဲ့ Aခါ- ေဒသခံ ဘာသာတရားမ်ားရဲ႔ စကားလံုးကို ပံုမွားရိုက္ဘို႔ ဗ်ဴဟာ ရွိပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာကို
Aာရ္ဗီလို ျပန္ဆိုတာမွာ God ကို Aလႅာဟ္ လို႔ပဲ ေရးထားတယ္။ Aဲ့ဒီ Aာရ္ဗီဘာသာနဲ႔ သမၼာက်မ္းစာေတြကို Aေရွ႔Aလယ္ပိုင္း
Aာရ္ဗီစကားေျပာ ႏိုင္ငံေတြမွာ ျဖန္႔ခ်ီတယ္။ ဒါေပမယ္-့ Aဲ့ဒီႏိုင္ငံေတြမွာ ျဖန္႔တဲ့ Aာရ္ဗီလို သမၼာက်မ္းစာမွာ ေယရႈခရစ္ကို  ﺍﻝﻤﺨﻠﺹAီဆာ
Aလ္မုလ္ခါလ္လိဆြ္ လို႔ပေ
ဲ ရးတယ္။ Aာရဗ္ေတြက Aာရ္ဗီေ၀ါဟာရကို တိတိက်က် သိေနေတာ့- ေယရႈကို Aလႅာဟ္လို႔ မသံုးရဲဘူး။
ဒါေပမယ့္ Aိႏိၵ မူဆလင္ေတြၾကားမွာ ျဖန္႔ခ်ီတဲ့ သမၼာက်မ္းက်ေတာ့

God ေနရာမွာလည္း Aလႅာဟ္ကို သံုးတယ္။ ေယရႈ ေနရာမွာလည္း
God ကို ဟင္ဒီ စကားနဲ႔

Aလႅာဟ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ၀င္ေAာင္ေရးေတာ့တယ္။ Aိႏၵိယ ဟိႏၵဴေတြၾကားမွာ ျဖန္႔ခ်ီတဲ့ သမၼာက်မ္းစာမွာ

ကီရ၀
ွ ါ့ရ္ ဟိႏၵဴတို႔ရဲ႔ ဘုရားလို႔ ေရးၿပီး- ေယရႈကိုလည္း ကီရ၀
ွ ါ့ရ္ ျဖစ္ေAာင္ ဖန္တီးတယ္။ ဟိႏၵဴမွာ လူသားက ကီရ၀
ွ္ ါ့ရ္ ဖန္ဆင္းရွင္နဲ႔
တစ္လံုးတစ္၀တည္း ျဖစ္ခင
ြ ့္ရွိလို႔ ျပသနာမရွိေပမယ္-့ ခရစ္ယာန္မ်ားက ဟိႏၵဴေတြ လက္ခံထားတဲ့ ဗိရွ္ႏူးတို႔ဟာ ကီရွ္ ၀ါးရ္ေတြ ဒီစၾကာ၀ဠာ
တစ္ခုလံုးမွာ ကီရ၀
ွ္ ါ့ရ္ ဆိုတာ ေယရႈ တစ္ပါးတည္းသာ ရွိတယ္။ ဗိရွ္ႏူး တို႔ဟာ ကီရ၀
ွ္ ါးရ္ Aတုေတြသာ ျဖစ္တယ္။ ေယရႈ ဆိုတဲ့ ကီရ၀
ွ္ ါရ္
Aစစ္ မပြင့္ေပၚမွ-ီ ေၾကာင္မရွိ ႂကြက္ထသေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေAာင္ Aိႏၵိယ တိုင္းရင္းသားေတြ ၾကားထဲမွာ ၀ါဒျဖန္႔ စည္းရံုးမႈေတြ ျပဳလုပ္
ေတာ့တယ္။ Aဲ့ဒီလို ျဖစ္လာေတာ့ ရိုးရိုးသားသားနဲ႔ ကိုယ့္ဘာသာမွာ ကိုယ္ယံုၾကည္ေနတဲ့ ဟိႏၵဴေတြက မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။
Aစိုးရေတာ့ ဖံုးထား ဖိထားေပါ့။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ျမန္မာျပည္ပေရာက္ ခရစ္ယာန္ေတြက ဗုဒၶဘာသာ AစU္Aလာ ယံုၾကည္တဲ့ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားဆိုတဲ့ စကား လံုး
ေနရာမွာ ေယရႈျမတ္စြာဘုရားလို႔ တရား၀င္ သံုးစြဲ ေျပာဆိုလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ သူတို႔ ယံုၾကည္ေသာ ေယရႈကို သူတို႔က ျမတ္စြာ
ဘုရားလို႔ ေခၚတာ ျပသနာမရွိႏိုင္ေလာက္ေပမယ္-့ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမ ေနရာမွာ ပံုမွားရိုက္တဲ့ သေဘာ ျဖစ္ေနရင္ေတာ့- Aေကာင္း
ဘက္ကို ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူး။ ခရစ္ယာန္ေတြက ကိုယ္ေတာ္ ေဂါတမကို ႏွလံုးသားထဲက ေယရႈAဆင့္မ်ိဳး Aမွန္တကယ္ လက္ ခံၿပီး- ေယရႈ
ကိုလည္း ေယရႈျမတ္စြာဘုရားလို႔ ႏွလံုးလိႈက္လွဲ ေခၚဆိ-ု တသရင္ Aျပစ္မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါမွ မဟုတ္ ကိုယ္ေတာ္ ေဂါတမ ကို ျမန္မာ
လူမ်ိဳးေတြရဲ႔ ႏွလံုးသားထဲက ထုတ္ပါယ္ပစ္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမရဲ႔ ေနရာမွာ ေယရႈကို Aစားသြင္းဘို႔ ရည္ရြယ္ရင္ေတာ့ Aဲ့ဒီ ရည္ရြယ္
သူေတြဟာ- Aက်ိဳးဆက္ ေကာင္းလာမွာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။
Aခုလည္း မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ Aစၥလာမ္ေတြ Aၾကား ပံုမွားရိုက္ဘို႔ Aတြက္ Aလႅာဟ္ ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို သံုးစြဲလာတယ္ ဆိုရင္ေတာ့
မေကာင္းတဲ့ဘက္ကို Uီးတည္သြားႏိုင္ပါတယ္။ Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ေတြရဲ႔ ႏွလံုးသားထဲ Aလႅာဟ္ကို ဆြဲထုတ္ပစ္ၿပီး- Aဲ့ဒီေနရာမွာ
လူသားဉာဏ္စU္ေဆာင္ ျဖစ္တဲ့ ေယရႈကို Aစားထည့္မယ္။ ကိုယ္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ကို AသိAမွတ္မျပဳ ပစ္ပါယ္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထား ရွိ
ခဲ့ရင္- ခရစ္ယာန္သာသနာဟာ ရွင္သန္စရာ Aေၾကာင္း လာႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။
ေယရႈေျပာတဲ့ Aလႅာဟ္
ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့- ခရစ္ယာန္ေတြက Aလႅာဟ္ နဲ႔ ေယရႈကို တစ္ဂိုဏ္းတည္းထား ေပါင္းစပ္ဘို႔ ႀကိဳးစားေပမယ္-့ ေယရႈကိုယ္တိုင္
က- Aလႅာဟ္ကို တသ ကိုးကြယ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ သမၼာက်မ္းစာမွာ ဒီေန႔ထိ ေဖ်ာက္လို႔ မရေသးလို႔ပါ။
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ဒီAတြက္လည္း Aေထာက္Aထား ေပးစရာ ရွိေနတယ္။
ေယရႈကို ကားစင္တင္ ကြပ္မ်က္ခါနီးမွာ ေယရႈက Eလိ၊ Eလိ၊ လာမာ ရွာ ဗခသာနိ လို႔ ေAာ္ေႂကြးတမ္းတခဲ့တယ္လို႔ ရွင္မႆဲ ၂၇း၄၆ မွာ
ေဖၚျပထားဆဲပါ။ Eလိ ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ

God

ေဂါ့ဒ္ ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရက Aသံယင
ို -္ Aသံကြဲ ေျပာင္းလဲလာတာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေယရႈေခတ္ကာလက Aာရဗ္ဂ်ဴးေတြရဲ႔ ေလသံ ျဖစ္ပါတယ္။ Aာရဗ္ဂ်ဴးနဲ႔ Aာရဗ္မ်ားဟာ Aသံထြက္မွာ ရခိုင္နဲ႔ ဗမာေလာက္ပဲ ကြဲပါ
တယ္။ တနည္းAားျဖင့္ သံကြဲ Aာရဗ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ Aာရ္ဗီစကား Aသံထြက္ Aလႅာဟ္၊ Aလႅာဟ္ လိမာ-ဗခတ္နီ နဲ႔ AသံAနည္း
ငယ္ကေ
ြဲ နတာပါ။ ဆိုလိုတာက Aလႅာဟ္၊ Aလႅာဟ္- လိမာ (လာမာ) Aဘယ္ေၾကာင့္ မျဖစ္ရသနည္း၊ ဗခတ္နီ -တပည့္၏ ကံေကာင္း
ျခင္းကို၊ ကယ္တင္ခံရျခင္းကို (Aို ဘုရားရွင-္ Aိုဘုရားရွင္ တည့္ေတာ္Aတြက္ Aဘယ္ေၾကာင့္ ကံမေကာင္းရေလသနည္း၊ (စြန္႔ပစ္ထား
သနည္း)-) လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ခရစ္ယာန္မ်ားဟာ ေယရႈ ေဆာင္ၾကည္းလာတဲ့ ၾသ၀ါဒကို Aမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ၿပီး- ေယရႈေျပာတဲ-့ တမ္းတတဲ့ Aလႅာဟ္
ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို ႏွလံုးလိႈက္လွဲ ယံုၾကည္ၿပီး- သံုးႏႈန္းေျပာဆို ဘာသာျပန္ခဲ့ရင္-၊ Aဆိုးတရားေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ဘို႔ မရွိပါဘူး။
ဘုရားဆိုတာ လုေနဘို႔ မဟုတ္ဘူး။ ျဖဴျဖဴစင္စင္ ကိုးကြယ္ဘို႔ ယံုၾကည္ဘ-ို႔ ဘာသာတရားကို Aသန္႔ရွင္းဆံုး ေစတနာ နဲ႔ တင္ျပဘို႔သာ
လိုတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆင္ျခင္မိပါတယ္။

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားကို ေလးစားစြာျဖင့္
ေဌးလြင္Uီး islammyanmar.com
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