From: Hnin Lay <hninlay1234@gmail.com> Sent: Wed, November 18, 2009 8:29:36 AM
Subject: Re: ဆက္လက္ျဖန္႔ေ၀ပါ...****ျပန္လည္ ေျဖရွင္းခ်က္****
မြတ္စလင္ ဘာသာကို စတင္ တဲ့ Mohammad ဆို တာ prophet Aတု တစ္ ေယာက္ သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုAခ်က္ကို

Muslims ဆို သူေတြက လက္မခံႏိုင္ပဲ ဇြတ္ယံုေနၾကတာပါ။ Aဲ့ဒီ လိုျဖစ္ေAာင္လည္း Mohammad က format
ခ်ထားခဲ့တဲ့ လူလည္ တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ Mohammad ကတျခားဘာသာက သြန္သင္ခ်က္ေတြကို သူ႕ရဲ႕
version ပံုစံသစ္န႕ဲ ဘုရားဆီ ကၾကားခဲ့ တယ္ဆိုျပီး လူေတြကို ေဟာခဲ့တာပါ။ Muslims ေတြဟာ ဘုရားရဲ႕Aေစခံနာယူ
သူေတြလို႕ထင္ရေပမဲ့ mohammad လိမ္ထားတာကို ေဘာင္၀င္ ေAာင္ေနဖို႕ ၾကိဳးစားေနၾကတဲ့သူေတြပါ။ Aေပါင္း
Aသင္းေတြ ေရွ႕မွာ ေနျပေနရေသးသူေတြပါ။ သူတို႕ရဲ႕Aၾကမ္းဖက္၀ါဒ Aားေပး မွုေတြက လူ႔ေလာကကို ပ်က္စီးေစပါ
လိမ့္မယ္။ Mohammad သြန္သင္တာေတြဟာ ဘုရားAေပၚ သူ႕Aျမင္ေတြက သူေခတ္က ရွိၿပီးသား Aျမင္ Aခ်ိဳ႕သာျဖစ္
ပါတယ္။ ဒါကို သူ႕ကိုယ္သူ prophet ဆိုျပီး ဘုရား ဆီကေစတမန္ကသူ႕ကိုေျပာတယ္္ဆိုျပီး ေဟာခဲ့၊ ဓါး နဲ႕သာသနာ
ကာကြယ္ခ်င္ခဲ့သူပါ။ တေလာကလံုး Muslims ျဖစ္သြားလည္း ဘုရားAတြက္ Aက်ိဳးမထူးဘဲ့ Aခ်င္းခ်င္း သတ္ၾသ
ဇာျပေနၾက Aုန္းမွာပါ။ malaysia mulims ေတြ ဒို႕ဒီဘက္က muslims ေတြကို ေထာင္ခ်ၿပီး ႏွိပ္စက္ကတည္းက
ဘ၀နဲ႕သိခဲ့ရတာပါ။ လူေတြ ဟာ Aရင္းခံ မေကာင္း ပဲ Aယူ၀ါဒ Aတုရ႕ဲ Aေစခံေတြမ်ားပါတယ္။
ႏွင္းေလး (Mohammad ကို မယံုတဲ့ Muslim)
ႏွင္းေလးသို႔ ျပန္စာ- (၁) 2009/11/21 tun tun
Aစၥလာမ္ သာသနာကို Uီးေဆာင္ခဲ့တဲ့ Prophet မုဟမၼဒက
္
Aတု တစ္ေယာက္ဆိုလို႔ မင္းက ဘယ္လို Aေထာက္
Aထားနဲ႔ ေျပာတာလဲ။ မေျပာင္းမလဲ Edit မလုပ္တဲ့ က်မ္းေတာ္ Aစစ္ကို လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးျပခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္Uီးကို
Aတုလို႔ေျပာေနရင္- လူေရးလက္ရာေတြ ျပည့္ႏွစ္ေနၿပီး- က်မ္းAစစ္ဆိုတာ Aာမခံခ်က္မရွ-ိ ဘုန္းႀကီးရဟန္းေတြကို
ဘုရားနဲ႔ တစ္ဂိုဏ္းတည္း ကိုးကြယ္ဘို႔ Uီးေဆာင္လမ္းျပလုပ္ ေနသူေတြက Aစစ္ျဖစ္ေရာ့လား- က်ပ္ျပည့္သူတိုင္း သိႏိုင္
ပါတယ္။
တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ေဆာင္ၾကည္းလာတဲ့ ကုရ္Aာန္က်မ္းဟာ ဘယ္က်မ္းကိုမွ တုပခိုးခ်တာ မဟုတ္ဘူး။ ေရွ႔ တမန္ေတာ္
ေတြက ေဟာခဲ့တဲ့ ဓမၼAစစ္ဟာ မူရင္း မရွိေတာ့လ-ို႔ ေနာက္ေပါက္ ဘုန္းႀကီးရဟန္းေတြက လိုသလို ျဖည့္စြက္ထား။ မလိုတာ
ကို ဖံုးဖိထားလိ-ု႔ ဓမၼစစ္စစ္ကို ျပန္လည္ ေဖၚျပတဲ့ က်မ္းသာ ျဖစ္တယ္။ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ကလည္း AတုAေယာင္ေတြကို
သန္႔ရွင္းလုပ္တဲ့ တမန္ေတာ္သာ ျဖစ္တယ္- ဆိုတာ ရိုးသားျဖဴစင္တဲ့စိတ္နဲ႔ စာေပကို ေလ့လာသူတိုင္း သိေနတယ္။
ခိုးခ်တာ ဆိုရင္- ေရွးက်မ္းဆိုသည္မ်ားကို လက္ခံတဲ့ လူေတြနဲ႔ တူေနရမွာေသခ်ာတယ္။Uပမာ- သမၼာက်မ္းမွာ Prophet တစ္ပါးျဖစ္တဲ့ ေလာတ က Aရက္ေတြ မူးေAာင္ေသာက္ၿပီး - သမီးAရင္းႏွစ္ေယာက္န-ဲ႔
မ်ိဳးစပ္လိုက္တယ္။ Aဲ့ဒါေၾကာင့္ လူမ်ိဳးဆက္ ျပတ္မသြားတာလို႔ ဆိုထားတယ္။
ကိုယ္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ရြတ္Aံတဲ့ ကုရ္Aာန္က- Aဲ့ဒါမဟုတ္ဘူး- ေလာတက မတရား (တရားမ၀င္) ေမထံုမႈမ်ားကို ျပတ္သားစြာ
တိုက္ဖ်က္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္လို႔ ဆိုတယ္။- ကဲ ေရွးက်မ္းကို ခိုးခ်တာလား- ေရွးလူေတြက- Prophet တစ္ပါးAား Aသေရ
ပ်က္ေAာင္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ကိုးကြယ္မွားကို ျပဳျပင္ေပးတာလား- မင္းစU္းစားေလAခ်ိဳ႔ဘုန္းႀကီးေတြက်ေတာ့ မိမိရဲ႔ Uီးေဆာင္နာယက ေျပာခဲ့တဲ့ Aမွန္တရားကို ဖံုးကြယ္ၿပီး- သူတို႔ စားေပါက္ေရွာင္ဘ-ို႔
ေနာက္လိုက္ဒကာေတြကို လိမ္လည္လွည့္စားေနၾကတယ္- Uပမာ ဗုဒၶဘာသာမွာ ေလာကAေပါင္းကို ဖန္ဆင္းေသာ
ဓမၼဓိဌာန္ဘုရားဆိုတာရွိတယ္လို႔ ဗုဒၶကိုယ္တိုင္ေျပာခဲ့တယ္။ ဒီဃနီကယ္- Aဂၢညသုတ္မွာေတာ့- ဘုရားဟာ ဖန္ဆင္းရွင္လို႔
Aဓိပၸါယ္ကိုေပးတဲ့ ျဗဟမၼာ- ၏ ကိုယ္ - ျဗဟမၼကာယ ျဖစ္တယ္။ ထာ၀ရတည္ၿမဲျခင္းကို ေျပာတဲ့ ဓမၼ- Aဲ့ဒီဓမၼရဲ႔ကိုယ-္
ဓမၼကာယလို႔ ဆိုထားတယ္။- Aဲ့ဒါေတြကို ဖံုးကြယ္ထားလို႔- တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္က ေရွးဘာသာ၀င္ေတြဟာ သူတို႔ဆီမွာ
ပြင့္ေပၚသြားတဲ့ သူတို႔Aတြက္ တမန္ေတာ္ (လူသားဘုရား) ေတြ ေဟာခဲ့တာကို ဖံုးကြယ္ထား တယ္လို႔ ျပန္ေဖၚေပးတယ္။ ကဲ
ဒါေကာ တုပတာလား။ တုပတယ္ဆိုတာ- Aလိုက္သင့္ေျပာတာ။ ေရွးလူေတြကို ေျပာတာကို Aတူတူလိုက္ေျပာတာ-
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Aမ်ားႀကိဳက္လိုက္ေလွ်ာေနတာ- ဆိုတာ နားလည္ ေစခ်င္တယ္။- တုတဲ့ လူတစ္Uီးဟာ ဘယ္ေတာ့မွာ ဆန္႔က်င္ဘက္
ဒသနကို မေပးဘူးတစ္ကယ္လို႔- တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ကို Aတုလို႔ ေျပာတဲ့ လူတစ္Uီး Aေနနဲ-႔ တမန္ေတာ္ဟာ ေရွးဘာသာ တစ္ခုနဲ႔ တူညီတဲ့
Uပေဒ တစ္ခု သီAိုရီတစ္ခုကို ေျပာခဲ့ေၾကာင္း က်မ္းျမတ္ကုရ္Aာန္မွ သက္ေသေျပႏိုင္ရင္- ကၽြန္ေတာ့ Aေနနဲ႔ ဘာသာ
ေျပာင္းေၾကး
ဲ-ေၾကး ေဆြးေႏြးဘို႔ Aဆင္သင့္ပ-ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေစ။ ဂ်ဴးျဖစ္ေစ။ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ေစ။ ဟိႏၵဴျဖစ္ေစ- မည္သူ႔ကိုမဆို Aခ်ိန္မေရြး- ေဆြးေႏြးဘို႔ Aဆင္သင့္ပါပဲလို႔ ဖိတ္ေခၚျပတယ္။တစ္ခုခုတုပတာကို ျပႏိုင္ရင္ ခ်က္ခ်င္း- ဘာသာေျပာင္းေပးလိုက္မယ္။
ေပးပို႔ထားတဲ့ Attach ဖိုင္ကို မရလို႔ ရသေလာက္ပဲ စာျပန္လိုက္တယ္တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးမယ့္သူရွိရွင္ kohtaylwin@yahoo.com သို႔မဟုတ္ kohtaylwin@hotmail ကို ဆက္သြယ္ၿပီးAခ်ိန္မေရြး ႀကိဳက္တဲ့ေမးခြန္းကို ေမး-ေျဖလုပ္ႏိုင္တယ္။
ဘာသာေျပာင္းေၾကး မွန္မွားေဆြးေႏြးခ်င္ရင္လည္း Aခ်ိန္မေရြး- လူမေရြးပါ။ Aစၥလာမ္သည္ လံုး၀Uႆံု မွန္ကန္ေၾကာင္းလူသားAားလံုးAေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို Uီးေဆာင္ေနေၾကာင္း- ရဲရေ
ဲ တာက္ Aမခံခ်က္ျဖင္-့
မမွန္တာကို ဘယ္ေတာ့မွ လက္မခံတ-ဲ့
ထြန္းထြန္း

From: Hnin Lay <hninlay1234@gmail.com>
To: tuntunSent: Sat, November 21, 2009 11:00:55 AM
မုဟမၼဒ္ ကုိ Aထင္ႀကီးသလို ငါလည္း Aထင္ႀကီးခဲ့ဘူးပါတယ္။ သို႕ေပမဲ့ မုဟမၼဒ္ ဟာ တမန္ေတာ္ Aတု ျဖစ္တယ္ဆို တာကို
နင္ကိုယ္တင
ို ္ စU္းစားတတ္ရမွာ။
ငါတို႕ေတြက သူကေလၽာက္ ေျပာသတ္မွတ္တာေတြကို Aသက္Aေသခံၿပီး လိုက္လုပ္ေနရင္၊ ဖန္ဆင္းေသာ ဓမၼဓိဌာန္
ဘုရား ကိုေတာင္ ခုတံုးလုပ္ Aမွားလုပ္ ေနၾကမွာပါ။ ဖန္ဆင္းေသာ ဓမၼဓိဌာန္ဘုရားကေတာင္ သူ႕ေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းေနမွာ
AေသAခ်ာပါ။ ဖန္ဆင္းေသာ ဓမၼဓိဌာန္ဘုရားက သူ႕ကို ေဟာေစသေယာင္ နဲ႕ တေလာကလံုး ကိုေလွ်ာက္ညာေနတာပါ။
ငါတို႕ေတြရ႕ဲ ျပသနာေတြကို သူAေျဖမေပးႏုိင္ပါဘူး။

သူ႕ေၾကာင့္ ငါတို႕မိသားစု ဘ၀ေတြမွာ Aမ်ားႀကီး ျပသနာေတြ

နာက်ည္း Aျမတ္ထုတ္ ခံေနရတာ ေတြAမ်ားႀကီး၊ Saudi Arabia မွာရွိတုန္းကလည္း ကိုယ့္Aခ်င္းခ်င္း မညွာ ပဲ
ဘုရားAေၾကာင္းျပ Aျမတ္ထုတ္ တတ္တာေတြေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။
မုဟမၼဒ္ က သူ႕ကိုယ္သူ ေနာက္ဆံုးေသာ တမန္ေတာ္ဆိုၿပီး ပိတ္ပစ္ထားကတည္းက ဘုရားနာမည္သံုးၿပီး လူလည္လူညာ
ဆိုတာေပၚလြင္သြားပါတယ္။ ဘုရားက ေနာက္လူေတြကို ထပ္ မသံုးေလာက္ေAာင္ မုဟမၼဒ္က ဖန္ဆင္းေသာ ဓမၼဓိဌာန္
ဘုရားကိုေတာင္ Aကန္႕Aသတ္ျပန္ေပးခ်င္တဲ့ Aာဏာမက္ေနတဲ့ စိတ္ေရာဂါမ်ိဳးပါ။
ေနာက္ျပီး လူေတြသတ္ရေ
ဲ လာက္တဲ့ သူဆိုေတာ့ ေသြးဆာတဲ့ သေဘာကို စိတ္ပ်က္စရာ။ လူေတြကငါတို႕ေၾကာင့္ ဖန္ဆင္း
ေသာ ဓမၼဓိဌာန္ဘုရားကို ဟာသျဖစ္သြားေစပါတယ္။ တေလာကလံုး Muslims ျဖစ္သြားရင္လည္း တေယာက္နဲ႔တေယာက္
Aျမတ္ထုတ္ ေနၾကAုန္းမွာပါ။ Aာဏာလုတိုက္ပေ
ြဲ တြ စတင္ လာAုံးမယ္ စိတ္ခ်။
မုဟမၼဒ္ သန္႔ရွင္းေAာင္ လုပ္ေပးရေလာက္ေAာင္ Alla က မခိုင္းပါဘူး။ သူ႕ဆီ ေရာက္လာတဲ့ သူဟာ AတုAပ တ
ေယာက္ပါ။ သူေျပာတာေတြAားလံုး စြတ္ယုံျပၿပီး သူမ်ားကို Aသံုးခ် ဖို႕ေလာက္ပဲ ၾကိဳးစားေနရင္ေတာ့ ဖန္ဆင္းေသာ
ဓမၼဓိဌာန္ဘရ
ု ားကိုေတာင္ ျပစ္မွားရာ ေရာက္ပါတယ္။ မေျပာင္းမလဲ Edit မလုပ္တဲ့ က်မ္းေတာ္ Aစစ္ဆိုလည္း မုဟမၼဒ္
ကိုယ္တိုင္က ဖန္တီးလုပ္ထားတာၾကီးကို ဘယ္လို ယံုသင့္ေတာ့မလဲ။ မေျပာင္းမလဲ Edit မလုပ္တဲ့ က်မ္းေတာ္ Aစစ္ဆို
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ေပမဲ့ Aနည္းငယ္ ကြဲျပားတဲ့ မူကေ
ြဲ တြ ရွိတယ္ ဆိုတာ ကို လူေတြကထပ္ A ညာခံေန ျပန္ တယ္။ မုဟမၼဒ္ ရွိ ေသး ရင္ေတာင္
ဓါးနဲ႕လိုက္ သတ္Aုံးမွာ။
မုဟမၼဒ္ရ႕ဲ ပံုစံခြက္ထဲ ၀င္သြားတိုင္း ဘ၀ႀကီးက ေသခ်ာ ေAးျမသြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ Alla က လက္ခံမွာလည္း မဟုတ္
ပါဘူး။ Alla ကသူ႕နာမည္ ပ်က္ေAာင္ လုပ္သူေတြဆိုၿပီး Aျပစ္ေတာင္ တင္ေနမွာ AေသAခ်ာ။ လူသတ္ၿပီး Alla Aတြက္
Aလုပ္လုပ္ေပးတယ္ ဆိုေတာ႔ Alla က Aားနည္း ေနတဲ့ သူမွ မဟုတ္တာ။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ Alla ကေပါက္ ဖြားေစတဲ့
လူေတြကို မုန္းတိုင္း၊ Alla က သတ္ခိုင္း သလို ေလၽာက္ညာ ျပီးစည္းရုံူးခဲ့တာေတြဟာ Alla ကို နာမည္ပ်က္ ေစတဲ့Aျပင္၊
လိမ္ညာ ေဟာေျပာေနခဲ့တယ္ ဆိုတာ ဆင္ျခင္တတ္ရင္ Aလြယ္ေလးပါ။ Alla ရဲ႔ Aက်ိန္ေတာင္ ခံေနၾကရတာ။

Alla က သူေပးတဲ့ Uာဏ္ကို သုံးေစခ်င္ပါတယ္။ တမန္ေတာ္ဆိုသူဟု ေျပာတိုင္း ေဟာတာေတြ Aားလံုး Aစစ္လို႕ယံုမယ္
ဆိုရင္ Alla ကိုဆန္႔က်င္သူ ျဖစ္သြား ပါတယ္။ Alla ကလူေတြကို တန္ဖိုးထား သလို တန္ဖိုးထားတတ္ဖို႕ လိုပါတယ္။
မေကာင္းမွုကို ေရွာင္ဖို႕လိုပါတယ္။ စိတ္ေရာဂါ မရွိဖို႕ လိုပါတယ္။ သူတပါး ဘ၀ကို မဖ်က္စီးဖို႕လိုပါတယ္။ ဘယ္သူ မေကာင္း
မွု လုပ္လုပ္၊ ကိုယ္က မလုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ကိုယ့္Aေပၚမေကာင္းႀကံသူကိုပင္ ေမ့တာထား ရန္ေရွာင္ တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
ႏွင္းေလး

2009/11/24 tun tun>
လူတစ္Uီးကို Aတု- Aစစ္ပါလို႔ မင္းက ဘယ္လို စံနဲ႔ တိုင္းတာ ဆင္ျခင္ပါသလဲ။ သူ၀
႔ ါဒေခါင္းစU္ေAာက္ လူတစ္ခ်ိဳ႔ရဲ႔ လုပ္
ရပ္ေတြကို ၾကည့္ၿပီး တိုင္းတာတာလား။ Aာေသာကမင္းႀကီး လူေတြသတ္ခဲ့တာ-၊ Aေလာင္းမင္းတရား လူေတြသတ္ၿပီး
ယိုးဒယားႏိုင္ငံက ေစတီေတြကို ဖ်က္ဆီးခဲ့တာ။ နAဖ Aစိုးရ လက္ထက္ ဘုန္းႀကီးေတြကို ရုိတ္သတ္တာ- ေတြကို ၾကည့္ၿပီး
ရွင္ေဂါတမဓကို Aတုလို႔ ေျပာရင္၊ သို႔မဟုတ-္ - ပထမကမၻာစစ္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္မွာ လူသားေပါင္းမ်ားစြာကို Uီးေဆာင္သတ္
ခဲ့တာ- Aေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ဘုခ်္ရဲ႔ ဆရာေတာ္ ဟီဂါယ္ ဂAီဗင္ဂ်လီကယ္ ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္က- ခရစ္ယာန္
မဟုတ္သူေတြကို ခရစ္ယာန္ကို မ၀င္ရင္ သတ္ခင
ြ ့္ရွိတယ္လို႔ ဓမၼသတ္ေပးထားတာ- (Aြန္လိုင္းမွာ Aခုထိ ရွိတယ္)။ ေတြကို
ၾကည့္ၿပီး ေယရႈကို Aတုလို႔ေျပာရင္-- မင္းဟာ ဗဟုသုတ Aားနည္းသူ ျဖစ္သြားမွာေပါ့။-- မင္းေလာက္ ဗဟုသုတ နည္းတဲ့
လူက- Aျခားသူတစ္Uီးကို Aတု- Aစစ္ ေလွ်ာက္ေျပေနရင္ မင္းပဲ သိကၡာက်သြားလိမ့္မယ္ နည္းနည္း ေလ့လာလိုက္Uီးဟုတ္လား။
မုဟမၼဒ္က လူသတ္ဘို႔ သြန္သင္ခဲ့တ-ဲ့ Aေထာက္Aထားေလး ျပေပးႏိုင္မလား။ ျပေပးႏိုင္ရင္- မင္းဆီမွာ ရာသက္ပန္ တပည့္
ခံလိုက္မယ္။- မင္းကို ပထမAႀကိမ္ကလည္း- ဘာသာေျပာင္းေၾကး- ေဆြးေႏြးဘို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ မင္းသာ Aမွန္တရားမွာ
ရပ္တည္တယ္ဆိုရင္- မင္းကိုယ္မင္းနားလည္မွာပါ။ေနာက္ၿပီး- က်မ္းမူကဆ
ြဲ ိုတဲ့ ကိစ-ၥ သက္ေသျပေပးေလ-- ဟုတ္လား။ ထင္ရာကို ေျပာေနတာ- Term မ၀င္ဘူး။ ေသခ်ာ
တာက- ကမၻာမွာ- မင္းထက္ Aမွန္တရားကို ခ်စ္တဲ့လူေတြ။ မင္းထက္စာေပ ဗဟုသုတ ႏႈိင္းမရေAာင္ ႀကီးတဲ့ လူေတြ
ရွိေနတယ္။--ဘယ္စကားကို ေျပာေျပာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာခြင့္ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျပာစကားေပၚမွာ ေျပာသူရဲ႔ သိကၡာဆိုတာ
တည္ေနတယ္- ဆိုတာ ဆင္ျခင္သင့္တယ္။
မင္းဟာ Aသက္ႀကီးလာမယ့္ သူတစ္ေယာက္ပါ။- မင္းရဲ႔ ေနာင္လာေနာက္သားေတြေရွ႔မွာ- မဆင္မျခင္ ထင္ရာကို စြပ္စြဲ
ပုတ္ခတ္တတ္တ-ဲ့ သူ မျဖစ္သင့္ဘူး။
မင္းဆီက တိက်တဲ့ သက္ေသျပခ်က္ကို ေစာင့္ေနတဲ-့ ထြန္းထြန္း-
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2009/11/21 tun tun
From: Hnin Lay hninlay1234@gmail.com
To: tun tun tuntun11374@yahoo.com
Sent: Wed, December 2, 2009 7:09:43 AM
Subject: Re:
နင္ရိုးသားစြာ နဲ႔ စာျပန္လို႕ေက်းဇူးတင္တယ္၊
နင္က မ်က္စိပိတ္ ရမ္းတုတ္ေျပာေန ျပန္ၿပီ။ ငါေရးတဲ့စာကို နင္မေက်ဘူးကိုး။ မုဟမၼဒ္ဟာ Aတုျဖစ္တယ္ဆိုတာဟာ လြယ္
လြယ္ေလးပါ။ သူကိုယ္တိုင္ ဘုရားကို ႏွဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕မရင္ဆိုင္ ခဲ့ဘူးလို႕ပါ။

သူဆီလာေျပာတဲ့ ေစတမန္ဟာလည္း

Aတုျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး သူကိုယ္တိုင္ စိတ္မရွင္းခဲ့တာ ရွိခဲ့တယ္။ သူ႕မိန္းမက Aားေပးတဲ့ေနာက္ ပိုင္းမွာသာ တရား စေဟာ
ခဲ့တာ။
AတုAစစ္ဆိုတာ သူေျပာတိုင္း စြပ္ ယံုေနရင္း ဘယ္လို သိႏိုင္ေတာ့ မွာလဲ။ နင္ကိုယ္တိုင္ စU္းစားတတ္ရမွာ။ သူ ေဟာ
တာေတြက Aရင္ရွိၿပီးသားက်မ္းေတြကို Aေျခခံၿပီး သူေျပာခ်င္ ထြင္ခ်င္ရာေတြ ထြင္ထားတာ။ Aရင္ က်မ္းေတြက Aမွား
ပါေနတယ္ဆိုၿပီး ေျပာတာေတြကိုလည္း သူကဘယ္လို သိႏိုင္မွာလဲ။ သူေရးတဲ့ က်မ္းက သူကိုယ္တိုင္ေရးတာ မဟုတ္ဘဲ
တေယာက္က ေရးေပးခဲ့ရတာ၊ သူက စာမတတ္ခဲ့ ဘူးေလ။ ဆိုေတာ့ ေရးသူရ႕ဲ သေဘာတရားေတြလည္း Aမ်ားႀကီး
ပါေနမွာ။
မုဟမၼဒ္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ၿပီး လွည္းေတြကို လုၿပီး သတ္ခဲ့တာ နင္မဖတ္ဖူးဘူးလား။ နင္ ငါ့လာညာမေနနဲ႔။ က်မ္းမူကရ
ြဲ ွိတာ
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား Muslims ေတြမသိ ၾကဘူး၊ သတင္းေမွာင္ခ် လိမ္ထားတာ။ နင္သိတဲ့စာေပ ဗဟုသုတ ႏႈိင္းမရေAာင္
ႀကီးတဲ့ လူေတြထက္ ပိုေရွးက်တဲ့သူ ေတြက သိမ္းထားတာ။ ခရစ္ေတာ္ ႏွစ္ ရွစ္ ရာစုေလာက္မွာ ထင္ရွားခဲ့ဘူးတယ္။
မုဟမၼဒ္က သူထင္ရာေတြ ေဖာ္ျပေဟာတာေတြ ဟာလည္း ဘုရားဆီက ဆိုတဲ့ သက္ေသဆိုတာ မရွိ မခိုင္လံုႏိုင္ပါဘူး။
ငါေျပာတာေတြက သာမန္ေလ်ာက္ေျပာတဲ့ AေနAထား မဟုတ္ပါဘူး။ Aမွန္တရား ဆိုတာ မုဟမၼဒ္ ကို ဗဟိုျပဳၿပီး
ဘ၀Aေျဖထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာဟာ ဘက္လိုက္ တယူသန္ Aစြဲ တခုပါပဲ။ Aမွန္တရား မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ မုဟမၼဒ္ ဆိုတဲ့
ေဘာင္ထဲက ၾကည့္ ေနရင္ သူ႔Aရင္က သူေတြက Aမွားတရားျဖစ္သြား တာဟာ စိတ္ပ်က္စရာ။ Aမွန္တရားက မုဟမၼဒ္
ကို ဂရုမစိုက္ပါဘူး၊
ႏွင္းေလး (မုဟမၼဒ္ကိုမယံုတဲ့ Aမွန္တရားျမတ္ႏိုးတဲ့ Muslim )
Sent: Wed, December 2, 2009
ႏွင္းေလးသို႔
မင္းလည္း မင္းကိုယ္မင္း ခရစ္ေတာ္ႏွစ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္တယ္လို႔ ၀န္ခံ လုိက္တာကို ေက်းဇူးတင္တယ္။ၿပီးေတာ့- မင္းကိုယ္မင္း မုဟမၼဒ္ကို မယံုတဲ့ မူဆလင္လို႔ လိမ္ညာ ဖံုးကြယ္ထားတဲ့ မင္းကိုယ္စား ငါ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိ
တယ္။ ဒီလုိ AျပဳAမူဟာ- မိမိရပ္တည္တဲ့ Aယူ၀ါဒကို ပြင့္ပင
ြ ့္ လင္းလင္း မ၀န္ခံရဲလို႔ သို႔မဟုတ္ မိမိယံုၾကည္တဲ့ ဘာသာ
တရားAေပၚမွာ ခိုင္မာစြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ မယံုၾကည္လို႔ ျဖစ္ရတာဆိုေတာ့- မင္းAတြက္ စိတ္မေကာင္းဘူး ႏွင္းေလး။ ဒီလို
လိမ္ညာတာဟာ မင္းမိဘ။ မင္းရဲ႔ ဆရာသမား။ မင္းရဲ႔ ဘာသာကို ေစာ္ကားရာ ေရာက္ပါတယ္။
ရိုးသားပါ။ ျဖဴစင္ပါ။-- Aဲ့ဒါ မင္းယံုၾကည္တဲ့ ဘာသာတရား လမ္းစU္ Aေပၚမွာ သစၥာ ရွိရာ ေရာက္တယ္။ မင္းမိဘ Aေပၚမွာ
တာ၀န္ေက်ရာ ေရာက္တယ္။ မင္းဆရာသမားကို မင္းေက်းဇူးဆပ္ရာ ေရာက္တယ္။
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ငါက မ်က္စိပိတ္ ရမ္းတုတ္တာလား- ငါက မင္းကို စိန္ေခၚတာလား- မင္းစာတတ္ရင္ သိမွာပါ။- မင္းနဲ႔ ငါ ဘာသာေျပာင္း
ေၾကး ေဆြးေႏြးမယ္ ေျပာထားတာ- မင္းမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ မေနသင့္ဘူး-။ မင္း ဘက္က ခိုင္မာတဲ့ သက္ေသ A
ေထာက္Aထားေတြရွိရင္- ငါ့ရဲ႔စိန္ေခၚခ်က္ကို မင္းရင္ဆိုင္ ရဲရမွာေပါ့။ Aခုမင္းေျပာတာေတြ- ကုရ္Aာန္စာAုပ္မွာ တစ္လံုး မွ
မပါဘူး ဆိုတာ မင္းမွ မသိဘ။ဲ ငါတို႔က တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ကို စံျပဳ Aမွန္ကို ခ်ိန္တြယ္ေနတာ မဟုတ္သလိ-ု မုဟမၼဒ္ မတိုင္မွီ
ပြင့္ေပၚခဲ့တဲ့ ဘယ္ တမန္ေတာ္ကိုမွ မေစာ္ကားဘူး-။ မပုတ္ခတ္ဘူး။ (Aမွန္ကို သက္ေသျပသြားတဲ့ မုဟမၼဒ္ကို Aမွန္ပါလို႔
မုဟမၼဒ္ ဘက္က Aမွန္ပါလို႔ ရဲရ၀
ဲ ၀
ံ့ ံ့ ရပ္တည္ေနတာ)။ ဒါေတြေကာ မင္းသိရဲ႔လား။ ပကတိ Aမွန္ ဟာ Aမွန္ ပဲ ျဖစ္ေစရမယ္Aခု မင္းကိုယ္တိုင္က- Aမွန္ဆိုတာက ဘယ္၀ါဒနဲ႔ ခ်ိန္စက္သလဲ မင္းမွ မေျပာရဲတာ။ ဖံုးကြယ္ လိမ္ညာေနတဲ့ Aတြက္ မင္း
လိပ္ျပာသန္႔ရဲ႔လား။
မင္းထင္ေနတဲ့ ဘုရားက လူလို ဘုရားျဖစ္ေနေတာ့- မုဟမၼဒက
္
Aဲ့ဒီဘုရားကို ႏွဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ-႔ ေတြ႔ရ မယ္လ-ို႔ မင္းထင္
မွတ္ေနတာကိုး--။
ဘယ္လို ျဖစ္ျဖစ္- မင္းဟာ ရိုးသားရင္။ ေျဖာင့္မတ္ရင္။ မင္း၀ါဒမွာ မင္းျပတ္ျပတ္သားသား ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ႏိုင္ရင္ငါ့စိန္ေခၚခ်က္ကို လက္ခံလိုက္ပါ။ (ဘာသာေျပာင္းေၾကးေနာ္)။
ၿပီးေတာ့- ေဆြးေႏြးမယ္ေလ။ ဟုတ္လား--။ မင္းရပ္တည္တဲ့ ၀ါဒကို မင္းေၾကျငာလိုက္။ ၿပီးေတာ့ မင္း ေျပာတာေတြကို ဘယ္
စာAုပ္က- စာမ်က္ႏွာဘယ္ေလာက္က။ စာေၾကာင္းေရ ဘယ္ေလာက္က Aတိ Aက် သက္ေသျပလိုက္ေလ။
Aခု မင္းဖတ္ၿပီး- မင္းက Aမွန္တရားျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ စာAုပ္ေတြ။ စာေပေတြ။ သတင္းေတြက- ဘယ္သူ
ေရးတာလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ ေရးတာလဲ။ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေရးတာလဲ။ ဆိုတာ မင္းမွ မစီစစ္ဘ။ဲ မင္း-ယံုၾကည္တဲ့ ခရစ္ေတာ္
ကိုလည္း Aခုသမိုင္းေရးတဲ့ လူမ်ိဳးကပဲ ကားစင္တင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ မင္းေမ့မေနသင့္ဘူး။ မင္းယံုၾကည္တဲ့ ခရစ္ေတာ္ကို
မူဆလင္ေတြက သတ္ပစ္တာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ မင္းမေမ့သင္ဘ
့ ူး ႏွင္းေလး။
ေနာက္တစ္ခ-ု မင္းေျပာတဲ့ က်မ္းမူကေ
ြဲ တြ- ဆိုတာ သက္ေသျပဘို႔ ငါေတာင္းဆိုခဲ့တာ- မင္းေမ့မေနနဲ႔Uီး။ မင္းဘက္က
ငါတို႔ကို မွားေနတယ္လ-ို႔ ထင္မွတ္ၿပီး။ Aမွန္တကယ္ ေစတနာနဲ႔ Aမွန္ကို ေရာက္ေစခ်င္ရင္ တိက်တဲ့ သက္ေသကို ျပပါ။
ကေနဒါ- ဘိုင္ဘယ္လ္ ဆိုဇိုက္တီက ထုတ္တဲ့ ၀ါဒ ျဖန္႔ခ်က္ေလာက္ေတာ့- မခိုင္လံုဘူး။ သက္ေသမရွိဘူး။
သတင္းေမွာင္ခ်တယ္ဆိုတာ ေသခ်ာရင္- မင္းဘက္က သတင္းမွန္ကို တိတိက်က် သက္ေသျပေပးဘို႔ ငါေတာင္းဆို ထား
တာပဲ။ မဟုတ္လား။--- မင္းဘက္က ရိုးသားရင္ သက္ေသျပပါ။
ဒါမွမဟုတ-္ မင္းနဲ႔ငါ- ရိုးရိုးသန္႔သန္႔ ေဆြးေႏြးမလား။ ငါ့ဘက္ကေတာ့ ဖိတ္ေခၚတယ္။- ေဆြးေႏြးမႈ တိုင္း Aတြက္ ရိုးသားဘို႔
လိုတယ္။ မင္းေျပာတာ- မွန္တယ္ဆိုတဲ့ Aေထာက္Aထားရွိရင္ ငါလက္ခံဘို႔ Aဆင္သင့္ပ-ဲ ။ ငါေျပာတာ မွန္ေနရင္လည္း
မင္းဘက္က လက္ခံေပးရမယ္။ ထင္ေယာင္ထင္မွားေတြ- ပုတ္ခတ္၀ါဒ ျဖန္႔သူေတြရဲ႔ စကားလံုးေတြန-ဲ႔ ငါ့ဘက္က ၀ါဒျဖန္႔
မယ္ဆိုရင္ မင္းကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာလည္း ရစရာ မရွိျဖစ္သြားမယ္။- ဒါေပမယ္-့ ငါ Aဲ့ဒီ Aကုသိုလ္ကို မက်ဴးလြန္ဘူး။
မင္းက ဘုရားပါ- လံုး၀ Aျဖဴစင္ဆံုးပါလို႔ ျမတ္ႏိုးစြာ ခံယူထားတဲ့ ေယရႈဟာ- မာဂဒလမာရိဆိုတဲ့ ျပည့္တန္ဆာမနဲ႔ ကာမ
ယဇ္မူးခဲ့တယ္ ဆိုတာေတြကို Aေနာက္တုိင္းသားေတြကပဲ ေရးေနျဖန္႔ေနၾကတယ္။ Aရိုးေတြကို တူးေဖၚၿပီး သက္ေသျပေန
ၾကတယ္။- ဒါေပမယ့္ တမန္ေတာ္တစ္ပါး Aေနနဲ႔ ဒီလို မဖြယ္မရာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့မယ္လို႔ ငါေတာ့ မယံုၾကည္ဘူး။ ဒီလို ၀ါဒ
ျဖန္႔တာေတြကို ထပ္ဆင့္လည္း ေလာ္ဘီ မလုပ္ဘူး။ ဒါက- သမိုင္းဆရာေတြရဲ႔ Aဆိုသာ ျဖစ္တယ္။ ဘာသာတရားက
သြန္သင္တာ မဟုတ္ဘူး။ သမိုင္းဆိုတာ- ႏိုင္သူေရးေနတာ။ Uပမာ နAဖ Aစိုးရလက္ထက္မွာ- Aတိုက္Aခံေတြ Aားလံုး
ဟာ ေသာင္းက်န္းသူလို႔ ျမင္ေAာင္ လူထုကို ေရးသား လႈံ႔ေဆာ္တယ္။ Aလားတူပ-ဲ နAဖကို မလိုတဲ့ လူေတြ
Aာဏာရလာရင္- နAဖ ဟာ သမိုင္းတရားခံ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႔ တရားခံ။ မေကာင္းဆိုး၀ါး ဆိုၿပီး ေရးၾကUီး မယ္။
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သမိုင္းဆိုတာ ဘက္မလိုက္ဘ-ဲ Aမွန္ကို Aမွန္Aတိုင္းေရးမွ Aမွန္ျဖစ္တာ။- ဒါေတာင္ မေသခ်ာဘူး။ သမိုင္းဆရာရဲ႔
ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြ ကြဲလြဲၿပီး ျငင္းခံုမႈေတြ ရွိေနေသးတယ္။---- မင္း Aမ်ားႀကီး ေလ့လာပါUီး။
မင္းဘက္က- ငါ့Aေပၚမွာ တကယ္ေစတနာရွိရင္- မင္းေတြ႔ရွိခ်က္ Aမွန္ျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ၿပီး တကယ္Aမွန္ကို ေရာက္
ေစခ်င္ရင္- ငါ- ေတာင္းထားတဲ့ သက္ေသေတြကို ျပၿပီး- ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါ။ ငါႀကိဳဆိုလွ်က္ပ။ဲ
ေလဖမ္းဒါန္းစီး- Aလုပ္ေတာ့--။ ငါ့ Aခ်ိန္ကို ငါ- Aားနာတယ္---။
ထြန္းထြန္း(မင္းနဲ႔Aျပန္Aလွန္ ေရးသမွ်ကို ငါ- လူAမ်ားသိေAာင္ ျဖန္႔ခ်ီလိုက္မယ္- ဟုတ္လား။) ဖတ္တဲ့ ပညာရွင္ေတြက ဘယ္သူ
မွန-္ ဘယ္သူမွား။ ဘယ္သူက Aာမခံခ်က္နဲ႔ စကားေျပာတယ္ ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ပါေစ။)
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