Aစၥလာမ္မႈျပဳမွာကို ေၾကာက္ေနသူမ်ားသို႔
မင္းတို႔ရဲ႔ ၀ါဒ ျဖန္႔ခ်ီမႈက ပညာမဲ့ ဆန္လြန္းေနတယ္။ ပုတ္ခတ္၀ါဒ ျဖန္႔ခ်င္ရင္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေလ့လာေပါ့။ ပညာရွိဆန္ဆန္
ေရးသားေပါ့- မင္းတို႔ ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာက Aဲ့ဒီလို ပညာမဲ့ဘို႔၊ Aမုန္းတရားကို လက္ကိုင္ထားၿပီး ၀ါးလံုး ေခ်းသုတ္ ရမ္း
သန္းေျပာဆိုဘို႔ သင္ေပးလိုက္မယ္ေတာ့ မထင္ဘူး။ မင္းစာေတြကို နဲနဲ သံုးသပ္ေပးမယ္။
လူမ်ိဳးAသီးသီး ဘာသာAသီးသီးမွ Aျပစ္မဲ့ ညီAကိုေမာင္ႏွမမ်ား မြတ္ဆလင္တို့ရဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္းမွကင္းေ၀းၾကပါေစ။
(မင္းဆိုလိုတာက မူဆလင္မဟုတ္တဲ့ မင္းဆိုးမင္းညစ္ေတြ၊ လူရမ္းကားေတြက ရိုက္ေထာင္း သတ္ျဖတ္ရင္ေတာ့ ၿငိမ္ၿပီး
ခံေနလိုက္လို႔ ျဖစ္ေနတယ္။)
က်ြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက မြတ္ဆလင္ေတြကို သတ္ပစ္ရမယ္ လို႔ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး။
(ေမတၱာရွင္ေယာင္ေယာင္ ဘာေယာင္ေယာင္ မလုပ္နဲ႔ ေၾကာက္ရင္ေၾကာက္တယ္ေျပာ။ မူဆလင္ ေခါင္းစU္ေAာက္မွာ ရွိတဲ့
လူေတြAားလံုးကို ေစာ္ကားမိရင္ မဟာAင္Aားႀကီး Aေမရိကန္ေတာင္ ဂၽြန္းပစ္သြားတယ္ဆိုတာ မင္းသိသားပဲ။)
ကြ်န္ေတာ္တို႕Aားလံုး မိမိနိုင္ငံ၊ မိမိလူမိ်ဴး မိမိဘာသာတရားေတြကို Islamization ကေနကာကြယ္ဖို႕ Aခ်ိန္က်ေရာက္
ေနျပီ။ AခုAခ်ိန္ဟာ ေဆးမွီေသးတယ္။ ေနာက္မက်ေသးဘူး။
(ေဆးမွီတဲ့ Aခ်ိန္က်န္ေနေသးေပမယ့-္ ယုတၱိမဲ့ Aယူ Aဆေတြဆိုတာ ေAAိုင္ဒီAက္စ္လိုပ-ဲ ကုစရာ ေဆး မရွိဘူး။ Aခု
မင္းလုပ္သလို သူတစ္ပါးေတြကို ပုတ္ခတ္ေနလို႔ပဲ ရမယ္။ မၾကာမွီ မင္းေရာ မင္းAေပါင္းပါေတြေရာ သူတစ္ပါးကို မေတာ္
မတရား ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတတ္တဲ့ တရားခံေတြ Aျဖစ္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြရဲ႔ တရားခံေတြ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ သတိထား
ဆင္ျခင္ပါ။)
တစ္ခ်ိန္က်ရင္ ဘာမွလုပ္လို ့မရေတာ့ပဲ ထိုင္ၾကည့္ျပီးငိုေနရတဲ့ ဘ၀ေရာက္လာလိမ့္မယ္။ က်ြန္ေတာ္တို ့Aတြက္ မဟုတ္
ဘူး။ က်ြန္ေတာ္တ႔ို Aားလံုးရဲ႔ သားေျမးေတြ လက္ထက္က်ရင္ ခံရမွာ။ ဒါေၾကာင့္ ေျပာေနတာ။ က်ြန္ေတာ္တ႔ို လူသား မ်ဳိဳး
ႏြယ္ Aားလံုးရဲ့ Aဓိကရန္သူဟာ islam Aယူ၀ါဒ ျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ Aစၥလာမ္ မေကာင္းဆိုး၀ါး Aယူ၀ါဒ
ရိုက္သင
ြ ္းျခင္းခံထားရတဲ့ သူေတြပါ။
(ကမၻာႀကီးကို ျပားတယ္လို႔ Aခိုင္Aမာေျပာခဲ့သူေတြကလည္း ကမၻာႀကီး လံုးတယ္လို႔ ေျပာတဲ့သူေတြကို မေကာင္းဆိုး၀ါး
ကပ္ၿငိေနသူေတြလို႔ စြပ္စခ
ြဲ ဲ့တယ္။ ေျပာခဲ့တယ္။ Aဲ့ဒီ လိုပညာရွင္ေတြ၊ သစၥာ၀ါဒီေတြကို ကမၻာလူသားေတြရဲ႔ ရန္သူေတြ
ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႔ ပညတ္ေတာ္ေတြကို ေစာ္ကားတဲ့ မေကာင္းဆိုး၀ါး Aယူ၀ါဒ ေတြလို႔ စြပ္စခ
ြဲ ဲ့ တယ္။
ေသဒဏ္ေပးခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး ဘယ္သူေတြက တရားခံ ျဖစ္သြား သလဲ ဆိုတာ မင္းစU္းစား မိရဲ႔လား- Aစၥလာမ္ ဆိုတဲ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစU္က မင္းတို႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆီသို႔ ဖိတ္ေခၚ ေနပါတယ္။ မင္းဟာ Aနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္ သစ္ကို တကယ္
ေစတနာရွိရင္ မင္းကိုယ္တိုင္ Aစၥလာမ္ဆိုတာကို သမၼာဒိဌိ Aျမင္၊ သမၼာသကၤပ ဆင္ျခင္မႈနဲ႔ ေလ့လာၿပီး လက္ခံလိုက္ပါ။)
က်ြန္ေတာ္ဟာ Islamization ရဲ့ေၾကာက္စရာေကာင္းပံုကို မီးေမာင္းထိုးျပရံုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာရိွတဲ့ ဘယ္ ဘာ
သာတရားမွ လူသတ္တာကို Aားမေပးပါဘူး။ လူA
႔ သက္ကို သတ္တာဟာၾကီးမားတဲ့ Aျပစ္ Sin Aျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားပါ
တယ္။ လူ႔ Aသက္ကို သတ္တဲ့သူဟာ ငရဲဘံုကိုလားရတယ္လို႕ ဆံုးမထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aစၥလာမ္ဘာသာကေတာ့
Aစၥလာမ္ Aယူ၀ါဒျပန္႔ ပြားေရးAတြက္ Aစၥလာမ္ မဟုတ္တဲ့လူေတြရဲ့ Aသက္ကို သတ္ပစ္ရမယ္။ ထုိသို ့ Aစၥလာမ္
မဟုတ္တဲ့လူ ေတြရဲ့Aသက္ကို သတ္မွသာလ်ွင္ ကုသိုလ္ရျပီး ေကာင္းကင္ဘံုကို ေရာက္တယ္လို ့ ညြွန္ၾကားထားပါတယ္။
(မင္းAေရးAသားက မင္းကို မင္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ၫႊန္ျပေနတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္က ဗုဒၶ
ဘာသာခ်င္း Aသိေပးစာေရးရင္ နိဗၺာန္ကို ေကာင္းကင္ဘံုလို႔ မေရးသလို၊ မူဆလင္ေတြ Aေၾကာင္းေရးရင္လည္း နိဗၺာန္ ကို
Uယ်ာU္ဘံု သို႔မဟုတ္ သုခဘံုလို႔ပဲ ေရးေလ့ရွိတယ္- ဒါေပမယ့္ မင္းက ဗုဒၶဘာသာ၀င္လိုလို ေရးေနေတာ့ မင္းေျပာသမွ်
ေAာက္က Aေၾကာင္းAရာေတြကို ဗုဒၶဘာသာAယူနဲ႔ပဲ ေထာက္ျပ ေျပာေပးသြားပါမယ္။ မင္းကိုယ္မင္းေတာ့ - သိမွာပါ။
မင္းကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာကို Aဲ့ဒီနည္းနဲ႔ ေက်းဇူးဆပ္တယ္ ဆိုလည္း ဆပ္ေပါ့။)
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မြတ္ဆလင္ေတြဟာ သူတို႔ ဘုရား Allah နဲ ့Mohammed ကို သူတို႔ Aသက္ထက္ပို ခ်စ္ရပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ေတြ Aတြက္
ကိုရမ္က်မ္းဟာ Aသက္ပါပဲ။ 100% AတိAက် လိုက္နာက်င့္သံုးရတဲ့ Uပေဒသျဖစ္ပါတယ္။
(သူတို႔ကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားဆိုတာ ဘုရားစစ္ ဘုရားမွန္ျဖစ္လို႔ Aသက္ေပးခ်စ္ေနတာ ဆိုတာရယ္။ သူတို႔Aတြက္ ပြင့္ေပၚ တဲ့
တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ ဆိုတာ- မင္းတို႔က်မ္းေတြထဲမွာ AတိAက်ေျပာထားတဲ့ ေနာက္ဆံုးပြင့္ ဘုရားျဖစ္တယ္လို႔ ခိုင္ခိုင္ မာမာ
ယံုၾကည္တာရယ္။ ဒီကမၻာမွာ ကုရ္Aာန္က်မ္းက လြဲၿပီး Aျခားေသာ ဘယ္ဘာသာေရးက်မ္းမွ ဓမၼစစ္ဓမၼမွန္ မဟုတ္ ဘူး
ဆိုတာကို ျပတ္ျပတ္သားသား သက္ေသျပႏိုင္တာရယ္ ေတြေၾကာင့္ မိမိရဲ႔ Aခ်စ္ဆံုး Aသက္ကိုပင္ ေပးဆပ္လွ်က္
သက္၀င္ယံုၾကည္ ေနတာပါ။ မင္းလို Aသက္မေပးရဲဘ-ဲ သာယာဖင္းယံု ယံုေနတဲ႔ Aက်င့္ရွိေနသူေတြကို Aစၥလာမ္က
တန္ဘိုး မထား ဘူးဆိုတာ မင္းသိမွာမွာပါ။)
မြတ္ဆလင္လူ မဟုတ္တဲ့ လူေတြAားလံုးကို Aစၥလာမ္ဘာသာထဲ မ၀င္ရင္ သတ္ကိုသတ္ပစ္ရမယ္လို႔ သူတို႔ ဘုရားAllah
(Aာလာ) က AတိAက် ညြွန္ၾကားထားပါတယ္။
(မင္းမဆိုးဘူး- ေလဖမ္းဒန္းစီ ပုပ္ေခတ္ေစာ္ကားတဲ့ ေနရာမွာ မင္းကို သြန္သင္ေပးလိုက္တဲ့ ဆရာရဲ႔ တပည့္ေကာင္း ပီသ
တယ္။)
ဒါဟာ Duties of Muslims မြတ္ဆလင္ေတြ မျဖစ္မေန ထမ္းေဆာင္ရမဲ့ တာ၀န္ေတြပါပဲ။ ဒီ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ သူတို့
စိတ္နဲ႔ သူတို႔ သတ္ခ်င္လို႔ သတ္ေနၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ ဘုရား Aာလာက တျခားေသာ ဘာသာ၀င္ေတြ Aားလံုး ကို
သတ္ရမယ္လို႔ Aမိန့္ေပးလို႔ သတ္ေနရတာပါ။
(မင္းဟာ မူဆလင္ေတြAေၾကာင္း လံုး၀ ဗဟုသုတ မရွိဘူးဆိုတာ မင္းေရး တဲ့ စကားလံုး `Aာလာ´ ဆိုတာက ေဖၚျပေနတယ္။
ျမန္မာစာ တတ္သူေတြ၊ Aစၥလာမ္Aေၾကာင္း ေလ့လာထားသူေတြဟာ Aလႅာဟ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို မွန္ေAာင္ မေရး
ႏိုင္ရင္ေတာင္ Aနည္းဆံုးAဆင့္ Aလာ လို႔ ေရးၾကတယ္။ မိမိ ကိုယ္တိုင္ ဘာမွ မသိတဲ့ Aရာကို သူတစ္ပါး ဆီက တစ္
ဆင့္ၾကားၿပီး ဟုတ္သည္မဟုတ္သည္ မသိ Aမုန္းတရား ျဖန္႔ရရင္ ၿပီးေရာလို႔ မင္းကို ဘယ္ဘုရားက သြန္သင္ ဆံုးမ နည္းျပ
လိုက္တာလဲ၊)
မေကာင္းဆိုး၀ါး Aာလာ ပူးေနတဲ့ မိုဟာမက္က ေရးခဲ့တဲ့ ကိုရမ္က်မ္းမွာ သူတဘ
ို႔ ုရားက AတိAက် လူသတ္ခိုင္းထား
တာပါ။ ကိုရမ္က်မ္း တစ္Aုပ္လံုးမွာ Aစၥလာမ္ဘာသာ ျပန့္ပြားေရးAတြက္ Aစၥလာမ္ဘာသာ မဟုတ္တဲ့လူAားလံုးကို
သတ္ပစ္ရမယ္လို႕ Aဓိပၸါယ္ရတဲ့ က်မ္းခ်က္ (လူသတ္ခိုင္းတဲ့က်မ္းခ်က္ေပါင္း -၁၂၃ခ်က္ ေတာင္ရိွပါတယ္။)
(Aဟ- Aေတာ္လည္း ရမ္းပါလား ကိုယ့္လူ၊ Aဲ့ဒီ က်မ္းခ်က္ေတြကို မင္း AတိAက် ျပႏိုင္မလား။ မႈသားကို နာယူသူဟာ
မႈသားေကာင္ ျဖစ္တယ္။ မႈသားကို ဆက္လက္ ျဖန္႔ခ်ီသူဟာ လူယုတ္မာျဖစ္တယ္ဆိုတာ မင္းကိုယ္မင္း သိမွာပါ။- Aဲ့ဒီ
က်မ္းခ်က္ေတြကို မင္း သက္ေသျပေပးပါ။ Aစၥလာမ့္ မုန္းတီးေရး ၀ါဒျဖန္႔ စာAုပ္ေတြက ဟိုတစ္ပိုဒ္ ဒီတစ္ပိုဒ္ ဖတ္ၿပီး
ဆရာႀကီး လုပ္ရင္ေတာ့- မင္းေနာက္မွ မင္းလို Aေကာင္ကလြဲၿပီး ဘယ္သူမွ ေထာက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး။)
ဒီေတာ့.ရွင္းရွင္းေလးပဲ။ မြတ္ဆလင္မွန္ရင္ ကိုရမ္က်မ္းကို Aသက္ထက္ ခ်စ္ျမတ္နိုးတယ္။ ဘုရားသခင္ Aမိန္႔ေတာ္
ေတြပဲလို႔ ယံုၾကည္ျပီး AတိAက်လိုက္နာ က်င့္သံုးတယ္။ မြတ္ဆလင္တစ္ေယာက္က ကိုရမ္က်မ္းကို ဖတ္ရင္ Aာလာ
ဘုရားAတြက္ မြတ္ဆလင္ မဟုတ္တဲ့လူAားလံုးကုိ သတ္ပစ္ရမယ္ ဆိုတာေတြ ဖတ္မိမယ္။ ဒီလို Aေသခံျပီး လူသတ္မွ
ေကာင္းကင္ဘံုကို ေရာက္မယ္ဆိုတာေတြ ဖတ္မိမယ္။ ဘုရားရဲ့ Aမိန္႔ေတာ္ေတြပဆ
ဲ ိုျပီး ၁၀၀% ယံုၾကည္မယ္။ ဒီေတာ့
သူဘာလုပ္မလဲ။ ေကာင္ကင္ဘံုေရာက္ေAာင္ Aစြန္းကုန္ၾကိဳးစားျပီး လူသတ္ေတာ့မွာေပါ့။
(ဒီAပိုဒ္မွာ မင္းကို ေထာက္ျပ စရာ ႏွစ္ခုရွိတယ္- (၁) မင္းဟာ ျမန္မာလူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ႏိုင္ဘူး။ ခရစ္ယာန္ Aယူသီး
တိုင္းရင္းသား တစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ မင္းAေရးAသား( Aလာဘုရား ဆိုတာ)က ေထာက္ျပေနတယ္။ သို႔မဟုတ္
ခရစ္ယာန္ Aယူသီး တိုင္းရင္းသား တစ္ေယာက္ ေယာက္ရဲ႔ စာေပမႈိင္းမိသူ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ မိမိသာသနာကို ျမန္မာျပည္မွာ
မိႈင္းတိုက္ခ်င္တိုင္း သူမ်ားေတြကို ပုတ္ခတ္ ရန္တိုက္တဲ့ နည္းကို မသံုးဘို႔ မင္းကို ငါ သတိေပးလိုက္မယ္။ ကိုယသ
့္ ာသနာကို
ရိုးရိုးသားသား ျဖဴျဖဴ စင္စင္ သာသနာျပဳပါ။ လူတိုင္းမွာ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ခင
ြ ့္။ သာသနာျပဳခြင့္ ရွိပါတယ္။ (၂)
မင္းကိုယ္တိုင္ ကုရ္Aံကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ လူသတ္ခ်င္ စိတ္ေပၚလာသလား။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ခ်င္စိတ္ ေပၚလာ သလား
ဆိုတာ မင္းကိုယ္တိုင္ သိသြား ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခြဲထြက္ေရးေတာင္းေနတာ။ ပုန္ကန္ထႂကြ လူသတ္ေနတာ
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ေတြဟာ မူဆလင္ေတြ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ လူတိုင္းသိတယ္။ ကမၻာက သိတယ္။ မင္းလို A၀ိဇၨာေမွာင္က် ေနသူေတြသာ
သူမ်ားကို ပုတ္ခတ္ဘို႔ကလြရ
ဲ င္ ဘာကိုမွ မသိျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ သတိထားပါ။ ၀ိဇၹာAလင္း ပညာရ ေAာင္ က်ိဳးစားပါ။)

Buddhism မွာ Buddha ဟာ လူA
႔ သက္ကို မသတ္ဖို႔ AတိAက် ပညတ္ထားပါတယ္။
(Aသက္မသတ္ရဘူးလို႔ ေျပာခဲ့တဲ့ ငါးပါးသီလ ဆိုတာ ဗုဒၶက ေဟာခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ ဂရုဓမၼသီလလို႔ ေခၚတဲ့ ေရွးေရွးက
ရွိၿပီးသား ဂရုစိုက္ Aပ္ေသာ တရားျဖစ္တယ္။ ေရွးေရွးက ရွိၿပီးသား တရားျဖစ္ေၾကာင္း- ဒီဃနီိကယ္ ပါထိက၀ဂ္ Aဂၢည
သုတ္မွာ ရွင္ေဂါတမက ၀ါေသဌကို ေျပာတာမွာၾကည္-့ (ဗုဒၶမတိုင္မ)ွီ ေရွးက မင္းေတြမွာ Aဲ့ဒီသီလေတြ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆို
ထားတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မင္းAေျပာAရ- ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံေတြမွာ စစ္တပ္ေတြ တည္ေထာင္ခင
ြ ့္ မရွိေတာ့ဘူးလား။
ဒါဆိုရင္-သံယုတ္ပါဠိIႆတၱသုတ္မွာ ရွင္ေဂါတမက `Aၾကင္လုလင္သည္ ေလးAတတ္သည္၄င္း၊ ခြန္Aားလံု႔လသည္
၄င္း ရွိ၏။ မင္းသည္ ထိုလုင္Aား စစ္ထိုးရာ၌ Aလိုရွိသည္ ျဖစ္၍ ေမြးျမဴရာ၏။ ရဲရင့္ျခင္း မရွိေသာသူကို Aမ်ိဳးေတာ္စပ္
ေသာ္လည္း မေမြးျမဴရာ´ လို႔ ဆိုထားတာမ်ား Aလကား ျဖစ္သြားေရာ့လား။)

Judaism မွာလည္း လူ ့Aသက္ကို မသတ္ဖို ့ဘုရားသခင္က AတိAက် ပညတ္ထားပါတယ္။
(မူဆလင္ေတြကို မုန္းတီး တဲ့ စိတ္နဲ႔ ဂ်ဴးသာသနာကို မေလ့လာဘဲ- Aမြန္းတင္ေနေရာ့သလား- ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း
၂၁း၂၂ မွာ ေသစား ေသေစ ကို ျပဌာန္းထားတာ။ ၂၁း၂၄ မွာ မ်က္လံုးAစား မ်က္လံုး။ နားAစား နား။ သြားAစား သြားကို
လက္စားေခ်ေစရ မယ္ဆို တာ မင္း မသိဘူးထင္တယ္။)

Christianity မွာလည္းေယရႈခရစ္ဟာ လူ ့Aသက္ကို မသတ္ဖို ့AတိAက်ပညတ္ထားပါတယ္။
(ဒီစကားလံုး Christanity လို႔ သံုးထားတာ မင္းဟာ ခရစ္ယာန္ တစ္ေယာက္လို႔ ၀န္ခံေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မင္းက
ဗုဒၶဘာသာ ေနရာက ေရးေနေတာ့- Aၾကား Aျမင္မရထားတဲ့ ငါက မင္းဟာ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ကို ျဖစ္ရမယ္လို႔ မေျပာ
ႏိုင္ဘူးကြာ- ခရစ္ယာန္ မဟုတ္တဲ့ Aျခားဘာသာ၀င္ေတြက ခရစ္ယာန္ကို Christian လို႔ပဲ ေရးၾက ေျပာၾကတာ မ်ားတယ္။ -

ခရစ္ယာန္ ဆိုတာ သမၼာက်မ္းစာေဟာင္းကို ဗိႏၶေလး တစ္လံုးေသာ္မွ် မေျပာင္းမလဲ လက္ခံတယ္လို႔ ရွင္မႆဲ
၅း၁၈ မွာ
ေဖၚျပထားေတာ့ Aထက္ပါ ဂ်ဴးေတြလက္ခံေနတဲ့ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၂၁း၂၂- ၂၄ က ေသစားေသေစနဲ႔ မ်က္လံုး Aစား
မ်က္လံုး-- လက္စားေခ်ရမွာ- ေတြဟာ ခရစ္ယာန္ေတြ Aတြက္ ျပဌာန္းခ်က္ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ- မင္းက ပညာမွ မတတ္ဘဲ
ဘယ္လို သိႏိုင္မလဲ။)

Hinduism မွာလည္း လူ ့Aသက္ကို မသတ္ဖို ့AတိAက် ပညတ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာAသီးသီးဟာ တစ္ခုန႔ဲ
တစ္ခုတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ဘာသာေရးစစ္ပြဲမ်ားမရိွပဲ Aတူတကြ ေAးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
(ဟိႏၵဴက်မ္းေတြေတာ့ ငါလည္း မသိဘူး။ မင္းေျပာသလို လူ႔Aသက္ကို မသတ္ဘို႔ ေဟာခဲ့တယ္ ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္း
ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ Aခု ဗုဒၶဘာသာေတြ လက္ခံထားတဲ့ ငါးပါးသီလ။ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးတို႔
ဆိုတာ ဗုဒၶမတိုင္မွီ ဟိႏၵဴ၀ါဒ လႊြမ္းမိုးစU္က Aိႏၵိယျပည္က တရားေတြ ဆိုတာေတာ့- ပိဋကမွာေရာ ပညာရွိ ဆရာေတာ္ႀကီး
မ်ား ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ သူေတာ္ေကာင္းႀကီးေတြကေရာ ၀န္ခံေျပာဆိုထားပါတယ္။ ေရြဟသၤာ ဆရာေတာ္ေရး
ဂရုဓမၼ၀တၳဳကို မင္း ဖတ္ဘူးဟန္ မရွိပါဘူး။) (ဒါေပမယ္-့ Aာေသာကမင္းႀကီးဟာ ဟိႏၵဴဘ၀မွာ (ဗုဒၶဘာသာသို႔ မ၀င္မွီက)
ကလိကၤစစ္ပြဲမွာ လူမ်ားစြာ သတ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ။ ဟိႏၵဴေတြရဲ႔ လူ႔Aသက္AပါA၀င္ Aသက္မ်ားကို သတ္ၿပီး ယဇ္ပူ ေဇာ္ခဲ့လို႔
ရွင္ေဂါတမက တားျမစ္ခဲ့တာ (ပိဋကမွာ Aမ်ားႀကီးပါတယ္)။ Aာေသာမင္းႀကီးလက္ထက္ ဗုဒၶဘာသာေတြကို ခ်ီးေျမႇာက္
သူေကာင္းျပဳတာကို မႀကိဳက္လို႔ Aာေသာကမင္းဆက္ရဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ နန္းတက္လာတဲ့ ပုစက်ေမတၱ လို႔ေခၚ တဲ့ ဟိႏၵဴ
Aယူရွိ မင္းလက္ထက္မွာ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားေက်ာင္းေပါင္းမ်ားစြာကို မီးရိႈ႔ဖ်က္စီး။ ဘုန္းႀကီးေခါင္း တစ္ေခါင္းကို ေရြဒဂၤါး
တစ္ရာ ဆုထုတ္ၿပီး ျဖတ္ခိုင္းခဲ့တာ၊ မင္းမသိဘူးထင္တယ္။ ကမၻာ့ပညာရွင္ေတြ စုေပါင္းၿပီးေရးသားထားတဲ့ History of

Buddhism မွာ Aလြယ္တကူ ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ Aိႏၵိယ ဗုဒၶဘာသာ ေက်ာင္းေတြ ဘုရားေတြကို ဖ်က္ဆီးခဲ့တာ မူလဆင္ေတြ
မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ မင္း မသိဘူးထင္တယ္။ Aိႏၵိယႏိုင္ငံ မူဆလင္မင္းဆက္မ်ား လက္ေAာက္မွာ ဗုဒၶ ဘာသာကို
က်မ္းရေသာ သာသနာ Aျဖစ္ AသိAမွတ္ျပဳေပးၿပီး ဗုဒၶကို တမန္ေတာ္ ဘူးဇ္ လို႔ AသိAမွတ္ျပဳလွ်က္ Aစၥလာမ္သာသနာ
ကဲ့သို႔ သာသနာ တစ္ခုAျဖစ္ Aသိမွတ္ျပဳ ေပးခဲ့တာ- မင္းဖတ္ၾကည့္ပါUီး- Aဲ့ဒီသမိုင္းေတြကို မူဆလင္ေတြ ေရးတာ
မဟုတ္ဘူး ၀က္ဆိုဒ္မွာ Aလြယ္တကူ ဖတ္လို႔ ရပါတယ္။)
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ဒါေပမယ့္ လြန္ခဲ့နွစ္ေပါင္း (၁၄၀၀) ကစျပီး Aရမ္းကို ပူေလာင္မွားယြင္းေနတဲ့ Islam ဘာသာကုိ Mohammed က
ထြင္ခဲ့ျပီးတဲ့ Aခ်ိန္ကစလိ႔ု ဘာသာAားလံုးဟာ တစ္ခုတည္းေသာ ဘံုရန္သူျဖစ္တဲ့ Islamic Jihads ေတြရဲ့ သတ္ ျဖတ္
ျခင္းကို AၾကီးAက်ယ္ ခံစားခဲ့ရပါတယ္။
(လူသားေတြရဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖ်က္စီးလိုတဲ့ လူေတြAတြက္ Aစၥလာမ္ သာသနာဟာ ပူေလာင္မွားယြင္းေနတယ္လို႔
သံုးသပ္တာ မွန္ပါတယ္။ မိစၧာေကာင္ေတြAတြက္ သစၥာတရားဟာ ပူေလာင္တာ ဓမၼတာပဲ မဟုတ္လား။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း
၁၄၀၀- Aစၥလာမ္သာသနာ စတင္ထြန္းကား ခ်ိန္က စၿပီး AခုAခ်ိန္ထိ မင္းလိုပဲ Aစၥလာမ္ သာသနာကို ရန္ရွာ တဲ့ မသိဘဲ
မုန္းတီးတဲ့- Aဲ့ဒီမုန္းတီးေစတဲ့ ရန္လိုတဲ့ စိတ္ေတြကို သူတစ္ပါးကို လႈံေဆာ္ စည္းရံုးတဲ့ လူေတြခ်ည္း ရွိေနခဲ့ တယ္ ဆိုတာ
မင္းကိုယ္မင္း ဆင္ျခင္ရင္ သိမွာပါ။ ကဲ ဘယ္သူက မီးေမႊးတာလဲ- မင္းကိုယ္မင္း မသိဘူးလား။ Aစၥလာမ္ ေတြက
ဘယ္တံုးကမွ မီးမေမႊးခဲ့ဘူး။ စစ္မီးကို လူဆိုးလူမိုက္တို႔က ဖန္တီးတိုင္း ထိုစစ္မီးကို Aစၥလာမ္တို႔Aား ၿငိမ္းေစခိုင္း
ထားတယ္ဆိုတဲ့ (ကုရ္Aာန္ ၅း၆၄)ကို မင္း မဖတ္မိဘူး မဟုတ္လား။-- လူေပါင္း သန္း ၃၀ ေက်ာ္ေသသြားရတဲ့ ပထမ
ကမၻာစစ္၊ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ကို မူဆလင္ေတြ Uီးေဆာင္ ရန္စ တိုက္ခဲ့တယ္လို႔ မင္းဆရာက မင္းကို သင္ထားတာလား။
ျမန္မာႏိုင္ငံက Aျဖဴတည္ Aမ်ိဳးေကာင္း သမီးေတြကို မုဒိန္းက်င္-့ သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ ဖက္ဆစ္ေတြက ဂ်န္ပန္ မူဆလင္ ေတြလို႔
မင္းဆရာေတာ္က မင္းကို ေျပာခဲ့တာလား။)

"ISLAMIZATION "or" Islam will Dominate the whole world" ဒါဟာ မြတ္ဆလင္ေတြ Aားလံုးရဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ
Target ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ။ ကမၻာၾကီးေပၚမွာ Aစၥလာမ္ဆိုတဲ့ ဘာသာတရား တစ္ခု ပဲရိွရပါ့မယ္။ Aစၥလာမ္ ဘာသာတရားက
လြဲလို ့တျခား Aဘယ္သို႔ေသာ ဘာသာတရားမွ ဒီကမၻာၾကီးေပၚမွာ မရိွရပါဘူး။
(ခရစ္ယာန္မက္ရွင္းေတြ ကမၻာAရပ္ရပ္မွာ သာသနာျပဳေနတာ။ ဗုဒၶဘာသာက ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ လုပ္ငန္းကို လုပ္
ေနတာ သူတို႔ရဲ႔ သာသနာေတြကို သူတို႔ ေစာ္ကားေနၾကတယ္လို႔ မင္းဆိုလိုတာလား။ Aစၥလာမ္သာသနာ က ေလာက္စပီ
ကာႀကီးေတြဖင
ြ ့္ၿပီး မိုးမလင္းခင္ သာသနာျပဳေမတၱာစာေတြ ရြတ္ေနတာ။ တစ္Aိမ္တက္ဆင္း သာသနာျပဳ ေနတာျပဳေန တာ
မင္းေတြ႔ဘူးလို႔လား။ ညဘယ္ေလာက္မိုက္မိုက-္ Aလင္းေရာင္ထြက္လာရင္ေတာ့ Aေမွာင္ဟာ ေပ်ာက္ ကြယ္သြားမွာ ပဲမေၾကနပ္လို႔ ပက္လက္လွန္ၿပီး ေနမင္းကို တံေတြးေထြးရင္လည္း မင္းရဲ႔ ကံပေ
ဲ ပါ့ ေမာင္ရင္။)
Aစၥလာမ္ထသ
ဲ ႔ို မ၀င္ပဲ ျငင္းပယ္သူမ်ားကို ေတြ႔ရာေနရာမေရြး သတ္ၾကေလာ့။..." kill the unbelievers (non-muslims)

wherever you find them " Qur'an 9:5
"Therefore, when ye meet the Unbelievers( non-muslims), smite(cut off) at their neck " Qur'an 47:4
သံယုတ္ပါဠိIႆတၱသုတ္မွာ ရွင္ေဂါတမက `Aၾကင္လုလင္သည္ ေလးAတတ္သည္၄င္း၊ ခြန္Aားလံု႔လသည္၄င္း ရွိ၏။
မင္းသည္ ထိုလုင္Aား စစ္ထိုးရာ၌ Aလိုရွိသည္ ျဖစ္၍ ေမြးျမဴရာ၏။ ရဲရင့္ျခင္း မရွိေသာသူကို Aမ်ိဳးေတာ္စပ္ေသာ္လည္း
မေမြးျမဴရာ´ လို႔ ဆိုထားတာက -- စစ္ထိုးရာ၌ လိုရွိသည္ျဖစ္၍ ေမြးျမဴရာ၏၊ ရဲရင့္ျခင္းမရွိသူေသာသူကို မေမြးျမဴရာ လို႔
တစ္ပိုင္းတစ္စကိုသာ ဆြဲထုတ္ၿပီး ေဂါတမက စစ္ကို လိုလားေၾကာင္း ဘက္ဆေ
ြဲ ရးလိုက္ရင္ မင္းဘယ္လို စU္းစားမလဲ။
မင္းက မင္းရဲ႔ဆရာ မူဆလင္မုန္းတီးေရး ေခါင္းေဆာင္က ျပတဲ့ ၉း၅ ကိုေထာက္ျပၿပီး မူဆလင္ေတြက မယံုၾကည္သူေတြကုိ
ေတာ္လွန္ၾက။ ဖမ္းဆီးၾက။
ၾက။ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ၾက။ ေနရာယူေစာင့္ေနၾကနၾက- ဆိုတာ စစ္ပြဲျဖစ္ေနစU္ မူဆလင္ေတြကို တိုက္ခိုက္လာတဲ့
ရန္သူ မယံုၾကည္သူေတြကို ေျပာျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း- ထို စစ္ပA
ြဲ ေျခAေနကို ေဖၚျပတဲ့ ေနရာယူေစာင့္ေနၾက ဆိုတဲ့
စကားကို မေဖၚျပဘဲ မင္းေျပာဆိုတာ ရိုးသားတယ္လို႔ မင္းကိုယ္မင္ထင္ေနရဲ႔လား။ Aဲ့ဒီေနာက္၀ါက် မယံုၾကည္သူေတြထဲ က
ခိုလႈံလာသူရွိရင္ သူကို ေဘးမသီရန္မခတဲ့ ေနရာAထိ ပို႔ေပးၾက (၉း၆) ဆိုတာကိုေရာ မင္း ဖတ္ေသးရဲ႔လား။ ဒီUပေဒ ၉း၆ က
ခိုလႈံလာသူ

ဆိုတာ

Aစၥလာမ္ကို

ကူးေျပာင္းလာသူလို႔

မဆိုလိုဘူး

ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ကို ရန္မရွာလိုသူ

ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္ေသာ လူစုAား စစ္မတိုက္လိုသူကိုသာ ဆိုလိုေၾကာင္းေရာ မင္းသိရဲ႔လား။
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၉း၁ က ၁၅ ေလာက္ထိ (တစ္မ်က္ႏွာထဲပါ) မင္း ဖတ္ၾကည့္လိုက္ေလ။ စာေလး တစ္မ်က္ႏွာေလာက္ေတာင္ မဖတ္ခ်င္ဘဲ
ထင္ရာကို ဆြေ
ဲ တြး ဆရာႀကီးလုပ္ေနရင္ေတာ့- Aဲ့ဒီလို Aေလ့Aက်င့္ ျဖစ္ေAာင္ သြန္သင္လိုက္တဲ့ မင္းမိဘ ဆရာသမား
မင္းရဲ႔ သာသနာကို လူAမ်ားက Aထင္ေသးသြားလိမ့္မယ္။
မူဆလင္ေတြနဲ႔ စစ္ျဖစ္တဲ့ မယံုၾကည္သူေတြ ဆိုတာ Aစၥလာမ္ မဟုတ္သူ Aားလံုးကို မဆိုလိုေၾကာင္း ၉း၁၃ မွာ Aတိ Aက်
ဆိုထားတာကို မင္းမေတြ႔ဘူးလား-- သင္တို႔နဲ႔Aတူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ Aတူေနထိုင္ျခင္း စာခ်ဳပ္ ကတိက၀တ္ကို ေဖါက္ဖ်က္လွ်က္
သင္တို႔၏ေခါင္းေဆာင္Aား မိမိ၏ဇာတိေျမမွ ေမာင္းထုတ္ပစ္ရန္ ႀကံစည္ေသာ။ သင္တို႔Aား စတင္၍ တိုက္ခိုက္ေသာ
သူမ်ားလို႔သာ ဆိုထားတာကို မင္း မေတြ႔ဘူးလား- ေမာင္ရင္။
Islam = Submission, ၀န္ခံျခင္းပါပဲ။ Aာလာဆိုတဲ့ ေကာင္ၾကီးကိုပဲ တစ္ခုတည္းေသာ ဘုရားသခင္ Aျဖစ္ ၀န္ခံ
ကိုးကြယ္ရပါ့မယ္။ Must Do ပါ။ မကိုးကြယ္ရင္ ေခါင္းျဖတ္ သတ္ပစ္ရပါ့မယ္။ One World , One Religion ပဲျဖစ္ရပါ့
မယ္။ Aစၥလာမ္ဆိုတဲ့ ဘာသာတရား တစ္ခုတည္း ဒီကမၻာၾကီး ေပၚမွာရိွရပါ့မယ္။ Aျခားေသာ ဘာသာတရား Aားလံုးကို
ဖ်က္ဆီးပစ္ရပါ့မယ္။
(AေျခAျမစ္မရွိတဲ့ မင္းစကားကို ဘယ္ပညာရွိက လက္ခံမွာလဲ မင္းလို ငတံုးေတြကပဲ မင္းကို ၾသဘာေပးမွာေပါ့။ ဘာသာ
ေရးမွာ မိမိယံုၾကည္ရာကို မိမိကိုးကြယ္လို႔ရတယ္ ဆိုတဲ့ ၁၀၉း
၁၀၉း၆ ကို မင္းAပါA၀င္ မင္းရဲ႔ဆရာ သမားေတြ မဖတ္မိဘူး
ထင္တယ္။ မူဆလင္ကို မုန္းလို႔ ကုရ္Aံ (မင္းယံုၾကည္တဲ့ ဘာသာတရားက ျပဌာန္းထားတဲ့ က်မ္းထက္ Aဆေပါင္းမ်ားစြာ
ေသးငယ္တဲ့ က်မ္းေလး)ကို မင္း မဖတ္ခ်င္ရင္ေတာင္- ကမၻာသမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္သင့္တယ္။ Uေရာပကို Aစၥလာမ္ သာ သနာ
မေရာက္မွီ ခရစ္ယာန္ေတြမွာ Aခ်င္းခ်င္းဂိုဏ္းကြဲၿပီး ဘာသာေရး ရာထူး Aာဏာလုပ္ေနၾကတယ္။ သတ္ေနၾက တယ္။
Aစၥလာမ္

သာသနာေရာက္လာတယ္။

Aစၥလာမ္မင္းေတြ

Aုပ္ခ်ဳပ္တယ္။

ခရစ္ယာန္ေတြကို

ကိုယ္ပိုင္

Uပေဒနဲ႔

Aုပ္ခ်ဳပ္ခင
ြ ့္ေပးထားတယ္- History of Christianity, History of Islam ေတြကို wiki ၀က္ဆိုဒ္ေတြမွာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္
ေလ- Aဲ့ဒါ ခရစ္ယာန္ ပညာရွင္ေတြ ေရးထားတာ။ ႏိုင္ငံေရးAရ Aာဏာလုပေ
ြဲ တြျဖစ္ေတာ့ ခရစ္ယာန္ေတြက သာသနာ
ျပဳစစ္ (ကရူးဆိတ္)ကို ဆင္ႏႊဲတယ္။ မူဆလင္ေတြက ဂ်ီဟတ္ (ေတာ္လွန္ေရး)နဲ႔ခုခံတယ္။ Aဲ့ဒီစကားလံုး Aဓိပၸယ္ေတြကို
မင္းသိရဲ႔လား။ ခရစ္ယာန္ေတြဟာ ေနာက္ဆံုး စတုတၳ ကရူးဆိတ္မွာ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းAခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ၾကတယ္။ မင္း
ေလ့လာ လိုက္Uီးကြာ- ဟုတ္လား။
ပုဂံေခတ္ တရုပ္ေျပးမင္းလက္ထက္မွာ ျမန္မာျပည္ကို ၀င္လာတဲ့ တရုတ္တပ္ဆိုတာ တရုပ္ မူဆလင္ တပ္ေတြ ျဖစ္တယ္။
၀င္လာတဲ့ Aေၾကာင္းရင္းကလည္း နယ္ခ်ဲ႔ဘို႔ မဟုတ္ဘူး။ တရုပ္သံတမန္ေတြကို သတ္ပစ္လို႔ ေျဖရွင္း ဘိ၀
ု႔ င္လာခဲ့တာ။
ဘုရင္ကို နန္းခ်တယ္။ ထီးနန္းကိုသိမ္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို Aစၥလာမ္သာသနာ Aတင္းAဓမၼ မျပဳခဲ့ဘူး။
ေနာက္ဆံုးရဟန္း သံဃာေတြရဲ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေၾကာင့္ တပ္ျပန္ရုပ္သြားခဲ့တယ္။ ဒါေတြကိုေကာ မင္းသိရဲ႔လား။ မင္းမွာ
ဘာဗဟုသုတမွ မရွိဘူး- ဆိုတာ မင္းစာကို ဖတ္ၿပီး လူေတြ သိေနတယ္။ မင္းAေနနဲ႔ မင္းဘာသာAတြက္ စိုးရိမ္တယ္ ဆိုရင္သူတစ္ပါးကို ေနာက္ထပ္ မေစာ္ကားမိေAာင္ ငါ Aပင္ပန္းခံၿပီး စာေရးျပေနတာ။
ရာဇ၀င္မွာ နွစ္နိုင္ငံစစ္တိုက္လို႔ စစ္ရွဳးံရင္ Aဖ်က္ဆီးခံ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လူမ်ဳိးလိုက္ မေပ်ာက္ကြယ္သြားပါဘူး။
ဘာသာတရား ယU္ေက်းမွုေတြလည္း ေပ်ာက္ကြယ္ မသြားပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြကိုစစ္ ရွံးွု့ခဲ့တဲ့နိုင္ငံေတြ Aားလံုးမွာ
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ဆိုရင္ လူမ်ိဳးေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။ သတ္ျဖတ္ေခ်မွုန္း ေသြးေနွာျခင္းကို ခံရပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ စစ္နိုင္ရင္
Aဲဒီနင
ို ္ငံမွာရွိတဲ့ ေယာက်ာၤးေလးမွန္သမွ်ကို ေခါင္းျဖတ္သတ္ျပီး မိန္းမမွန္သမွ်ကို မုဒိန္းက်င့္ျပီးေသြးေနွာပစ္ တာပါ။
(လြန္ခဲ့တဲ့ မၾကာေသးမွီႏွစ္က ရွမ္းAမ်ိဳးသမီးတစ္Uီးေရးတဲ့ မုဒိန္းက်င့္ခင
ြ ့္ လိုင္စင္ ဆိုတာ မူဆလင္ကုလားေတြကို
ရည္ရြယ္ၿပီး ေရးတာလို႔ မင္းဆိုလိုတာလား။ လြန္ခဲ့ႏွစ္ကေလးက ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘုန္းႀကီးေတြကို ေခါင္းရိုတ္ခြဲ သတ္ျဖတ္
ၾကတာေတြကေကာ မူဆလင္ ကုလားေတြပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ မင္းထင္ေနသလား။ မင္းဟာ ဗုဒၶဘာသာ Aစစ္ ဟုတ္မဟုတ္
ေတာ့ ငါမသိဘူး။ မင္းက ဘုန္းႀကီးနာမည္ ခံၿပီး စာေရးေနေတာ့- မင္းေလာက္ AေတြးAေခၚေခါင္းပါးတဲ့ မဟုတ္မဟတ္
ေျပာတတ္တဲ့ ဘုန္းႀကီးမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာထဲမွာ ရွိမယ္လို႔ ငါ မယံုၾကည္ခဲ့ဘူး။)
နွစ္ေပါင္း (၁၄၀၀) Aတြင္းမြတ္ဆလင္တို႔ရ႔ဲ islamization Aလုပ္ခံရတဲ့ Aစၥလာမ္ ဘာသာAတြင္းကို Aတင္း သြတ္သင
ြ ္း
ျခင္းခံရတဲ့ နိုင္ငံေတြကေတာ့... Turkey (တူရကီနိုင္င)ံ မူလက ခရစ္ယာန္နိုင္ငံ (တူရကီ တာကက္ေတြက Aီရတ္။ Aီဂ်စ္ မူဆလင္ႏိုင္ငံေတြကို Aာဏာသိမ္းၿပီး မူဆလင္ ျဖစ္သြားတာလား။ Aာရဗ္က
မူဆလင္ေတြက တူရကီေတြကို လာသိမ္းၿပီး မူဆလင္ ျဖစ္သြားတာလား မင္း AေသAခ်ာ ေလ့လာလိုက္Uီး)

Indonesia (Aင္ဒိုနီးရွား) မူလကဗုဒၶဘာသာနိုင္င-ံ
Malaysia (မေလးရွား) မူလကဗုဒၶဘာသာနိုင္င-ံ
(Aင္ဒိုနီးရွား။ မေလးရွား AပါA၀င္ ကမ္ပူးရွားေတာင္ပိုင္း ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ဆိုတာ ဆရီ၀ီဂ်ာယံ Aင္ပါယာလို႔ ေခၚတယ္။
Aဲ့ဒီAင္ပါယာကို မူဆလင္ေတြက Aာဏာလာသိမ္း သာသာနျပဳတာလား- ဆရီ၀ီဂ်ာယံမင္းဆက္ သူ႔ဟာသူ Aစၥလာမ္
သာသနာကို လက္ခံလိုက္တာလား- မင္းေလ့လာလိုက္Uီး-။ တရုပ္မူဆလင္ ခ်င္းဟိုရဲ႔ ေရတပ္မေတာ္ႀကီး Aဲ့ဒီAင္ပါယာကို
ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့တာေတာင္ သာသနာ မျပဳခဲ့ဘူး ဆိုတာ မင္းသိရဲ႔လား။)

Afganistan (Aာဖဂန္နစၥတန္) မူလကဗုဒၶဘာသာနိုင္င-ံ
(Aဲ့ဒီႏိုင္ငံကို ဗုဒၶဘာသာ မြန္ဂိုးလီးယားေတြ Aုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ သူတို႔က Aေနာက္ဘက္ကို စစ္ကၽြံရင္းကၽြံရင္း ေနာက္ဆံုး
ဘကၠဒတ္ထိ သိမ္းပိုက္လိုက္တယ္။ မူဆလင္ေတြကို ႏွစ္မ်ားစြာ Aုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ဘကၠဒတ္ရွိ သိပၸံပညာ AေမြAႏွစ္ မွတ္
တမ္းေတြ။ သမိုင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းေတြကို Aႂကြင္းမဲ့ ဖ်က္ဆီးလိုက္တယ္။ Aေနာက္ဘက္က မူဆလင္ႏိုင္ငံ တူရ္ကီကို
သိမ္းပိုက္ၿပီး Aစၥလာမ္ဘူလ္ ၿမိဳ႔မွာ ေယာက်ားမွန္ရင္ Aကုန္သတ္ မိန္းမမွန္ရင္ မုဒိန္းက်င့္ခဲ့တယ္။ ကမၻာပတ္ သူတို႔ သိမ္း
သမွ် ေဒသေတြAားလံုးမွာ Aဲ့ဒီAတိုင္း က်င့္ခဲ့တယ္။ သူတို႔ မုဒိန္းက်င့္သမွ် Aမ်ိဳးသမီးေတြထဲမွာ မူဆလင္မ တူရကီသူ။
Aီရတ္သူေတြက ရုပ္ရည္လွပၿပီး ယU္ေက်းမႈ ရွိလို႔ မယားငယ္ေတြ Aျဖစ္ AသိAမွတ္ျပဳ သိမ္းပိုက္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး
(စသိမ္းၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ Aတြင္းမွာ) သူတို႔ကိုယ္တိုင္ Aစၥလာမ္သာ သနာကို လက္ခံယံုၾကည္လာတယ္။ သူတို႔က သူတို႔
ဗုဒၶဘာသာက ေဟာထားတဲ့ ေနာက္ဆံုးပြင့္ Aရိေမတၱယ် ဆိုတာ မုဟမၼဒ္ ျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ ရဲ႔
ေဒသေတြ ျဖစ္တဲ့ Aာဖဂန္။ ပါကစၥတန္ေဒသေတြဟာ မူဆလင္ ေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ Aဲ့ဒီေခတ္ကာလက ဘုရင္ ကိုးကြယ္တဲ့
သာသနာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ သာသနာ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Aေနာ္ရထာ ကိုးကြယ္လို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဗုဒၶဘာသာ
ျဖစ္သြားသလိုမ်ိဳးေပါ့။-- မင္းေလ့လာ လိုက္ပါUီး။) (Aထူးမွတ္ခ်က္က- Aဲ့ဒီမြန္ဂိုေတြဟာ Aလြန္တရာ ဆိုးလြန္းလို႔
သူတို႔ဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ မဟုတ္သေယာင္- ဘာသာမဲ့ Aရိုင္းေတြလို႔ သမိုင္း Aမ်ားစုမွာ ေရးၾကတယ္။ ဒါေပမယ္-့
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History of Buddhism ဆိုတဲ့ Wiki မွာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ သူတို႔ဟာ ဟိနယန ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ဂ်င္ဂစ္ခန္းရဲ႔
မ်ိဳးဆက္ `ခန္း´ ေတြဟာ Aယူသည္း ဗုဒၶဘာသာေတြျဖစ္တယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ဟိနယန ဆိုတာ သူတို႔ရဲ႔ မူလဇစ္ျမစ္
မြန္ဂိုလီးယား နန္းတြင္း ကြက္ကြက္ကေလးမွာပဲ က်န္ေနခဲ့တယ္- ဆိုတဲ့ Aေၾကာင္း AတိAက် ပါ၀င္ေန တယ္။ သူတို႔
သြားခဲ့ရာ တစ္ေလွ်ာက္ Aီရန္- Aီရတ္ နယ္စပ္Aထိ ဗုဒၶAႏုပညာေတြ၊ ဇရပ္ေဟာင္းေတြ AခုAခ်ိန္ထိ တူးေဖၚ ေတြ႔ရွိေန
ေသးတယ္။)

Parkistan (ပါကစၥတန္) မူလက ဟိႏၵဴနိုင္ငံ (Aေပၚမွာ ရွင္းျပၿပီးၿပီ။) Bangladesh (ဘဂၤလားေဒ့ခ်္) မူလက ဟိႏၵဴနိုင္ငံ
စသည္ျဖင္-့
(ဘဂၤလာေဒ့ရွ္က မူလက ဟိႏၵဴႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ မူဆလင္ မင္းဆက္ Aိႏၵိယ ကို
မAုပ္ခ်ဳပ္မ-ွီ ဟိႏၵဴမင္းဆက္ေတြ လက္ေAာက္မွာ ဗုဒၶ ဘာသာရဟန္းေတြကို AႀကီးAက်ယ္ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့တယ္။ မဂို မင္း
ဆက္မွာ ပါလာတဲ့ Aစၥလာမ္သာသနာ ေရာက္လာေတာ့ ဗုဒၶဘာသာေတြ Aသက္ရႈခင
ြ ့္ ရသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ မူဆလင္
မင္းေတြက ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းကို ျဖစ္ေစ။ ဟိႏၵဴ ဘုန္းႀကီး ကို ျဖစ္ေစ။ မူဆလင္ ဗလီဆရာကို ျဖစ္ေစ နန္းေတာ္က ဆြမ္း ကြမ္း
ေထာက္ပ့ံထားျခင္း မရွိဘူး။ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ ေပးထားတယ္ ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္ ရွာစားၿပီး သာသနာ ျပဳခ်င္ျပဳ
မျပဳခ်င္ေန ခြင့္ျပဳတယ္။ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔Aၿပိဳင္ ဟိႏၵဴ ဂိုဏ္း ကိုးဂိုဏ္းရွိခဲ့တယ္။ ဟိႏၵဴေတြက ေဂါတမဟာ သူတို႔ ဘာသာရဲ႔ ၉
ပါးေျမာက္ ဘုရားငယ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သီAိုရီနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ လူထုကို စည္းရံုးခဲ့တယ္။ ဗုဒၶဘာသာ လူထုက Aဲ့ဒီ ဘက္ကို
ပါသြားတယ္။ ေနာက္ပိုင္း Aစၥလာမ္ရဲ႔ ဆူဖီစင္ ၀ိပသနာ ဂိုဏ္းေတြ ထိုးေဖါက္၀င္ေရာက္လာတယ္။ သီAုိရီ ခ်င္း- Aယူခ်င္း
Aားၿပိဳင္ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ Aဲ့ဒီလို Aားၿပိဳင္မႈမွာ Aေျခ မခိုင္မာတဲ-့ သီAိုရီAားနည္းတဲ့ဘက္က ရံႈးနိမ့္ သြားတယ္။ ရွင္ဟိယန္ဆိုင္ရဲ႔ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း Aျပည္A
့ စံုကို Aဂၤလိပ္လို ရွာဖတ္ၾကည့္လိုက္။ ဆရာUီးဖိုးက်ား ဘာသာျပန္တဲ့
တစ္ပိုင္းတစ္စကို ဖတ္ၿပီး သမိုင္းမသိ ဘာမသိ ရမ္းရႊီး၀ါဒနဲ႔ သူမ်ားကို ေစာ္ကားရင္ မင္းကို ရာဇ၀င္ ဆရာ ေတြက
ြဲ တြင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ
လူဆိုးလူယုတ္လို႔ ေမာ္ကြန္းေရးသြားလိမ့္မယ္။ မင္းေျပာခဲ့ သလို စစ္ပA
ပ်က္သြားခဲ့ရတာေတြရွိတယ္။ ဒါေပမယ္-့ ရန္သူေတြ ခိုလႈံတဲ့ ေနရာေတြသာ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာရာဇ၀င္မွာ မဟာယန ဗုဒၶ
ဘာသာဂိုဏ္း၀င္ သိုဟန္ဘြားဟာလည္း သူနဲ႔Aယူမတူတဲ့ ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ပိဋကစာမူေတြကို မီးရိႈ႔ ပစ္တာ
မင္း မသိဘူးလား။ -- စစ္ၿပီးကာလမွာ မူဆလင္ေတြဟာ- ကုရ္Aာန္ ၂၂း
၂၂း၄၀ ပါ ဂ်ဴးဘုရားေက်ာင္းမ်ား။ ခရစ္ယာန္
ဘုရားေက်ာင္းမ်ား။ ဗုဒၶဘာသာ ဟိႏၵဴဘာသာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား Aစၥလာမ္သာသနာ၀
ာသနာ၀င္တို႔ရဲ႔ ဘုရား ေက်ာင္းမ်ားကို
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့တယ္။ ကုရ္Aာန္ ၂၂း၄၀ ကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ မင္းေျပာသလို မူဆလင္ ေတြဟာ ကုရ္Aာန္ပါ
သြန္သင္မႈကို ၁၀၀ ရာႏႈန္း ႏွလံုးUီးတိုက္ လိုက္နာသူေတြ ျဖစ္တယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံထက္ပိုၾကီးျပီး လူUီးေရပိုမ်ားတဲ့ နိုင္ငံေတြေတာင္ မခံနိုင္ပဲ လူမ်ိဳလည္းေပ်ာက္၊ ဘာသာလည္း ေပ်ာက္ခဲ့ရ
ပါတယ္။ ဘာသာတရားAားလံုးရဲ ့ Aထြတ္Aျမတ္ထားတဲ့ Holy Places ေတြAားလံုးဟာ မြတ္ဆလင္ေတြAားလံုးရဲ့ မီးရိ႔ွု
ဖ်က္ဆီး ျခင္းကို ခံခဲ့ရပါတယ္။
(ဘယ္Aရပ္ ဘယ္ေဒမွာ ပါလိမ-့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ Aယုဒၵယနဲ႔ စကိုထိုင္းက ဘုရားေက်ာင္းေတြ ဆင္းတု ေတာ္ေတြကို ဖ်က္သြား
တာလား။)
မၾကာေသးမီက မြတ္ဆလင္ေတြ ဒိုင္းနမိုက္နဲ႔ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ ကမၻာ့ Aၾကီးဆံုး သဲေက်ာက္န႕ဲ ထုလုပ္တဲ့ ဗုဒၶ ဆင္းတုေတာ္ၾကီး
ကို ၾကည့္ရင္ သိနိုင္ပါတယ္။
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(Aဲ့ဒီေဒသမွာ မူဆလင္ေတြပဲ ရွိေနတာ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္ေနၿပီ။ ဘယ္သတင္း ဘယ္မီဒီ ယာေတြမွ မေပၚခင္ ကာလ
ကပဲ ဖ်က္ပစ္ရင္လည္း ဘယ္သူမွ သိမွာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ Aစၥလာမ္ သာသနာကို သက္၀င္ယံုၾကည္သြားတာ။
Aဲ့ဒီ Aရုပ္ေတြက သူတို႔လူမ်ိဳးရဲ႔ လက္ရာ။ သူတို႔လူမ်ိဳးရဲ႔ Aေမြေတြသာ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ Aတြက္ မလိုAပ္တာကို သူတို႔
ထားေနဘို႔ မလိုေတာ့ဘူး မဟုတ္လား။ မင္းတို႔ေနတဲ့ ၿမိဳ႔မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက မူဆလင္ေတြ ေနခဲ့တယ္ ဆိုပါ
ေတာ့။ Aဲ့ဒီ မူဆလင္ေတြက ဗုဒၶဘာသာကို ကူးေျပာင္းသြားၾကတယ္ ဆိုရင္ မူဆလင္Aေမြကို ဆက္ခံမယ့္ လူသားလည္း
မရွိေတာ့ဘူး ဆိုရင္ Aဲ့ဒီၿမိဳ႔က ဗလီေတြကို Aဲ့ဒီေဒသက Aေမြဆိုင္ လူသားေတြAေနနဲ႔ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေဆာင္ခင
ြ ့္ ရွိ တယ္
ဆိုတာ မင္း မေတြးတတ္ဘူးလား။ ၁၁ ရာစုမွာ စပိန္ေတာင္ပိုင္းက မူဆလင္ေတြရဲ႔ ေျမေတြကို သိမ္း။ လူေတြကို
Aစုလိုက္Aၿပံဳလိုက္သတ္။ ဗလီေတြAားလံုးကို ဖ်က္ဆီးလိုက္တာ။ ၁၈ ရာစုတင
ြ ္းက ယိုးဒယားႏိုင္ငံ စခိုထိုင္း။ Aယုဒယ
ၿမိဳ႔မ်ားက ဗုဒၶသာသနိက Aေဆာက္AAံုေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္တာ မူဆလင္ေတြလို႔ မင္းထင္ေနသလား။- မူဆလင္ ႏိုင္ငံ
ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ Aင္ဒိုနီးရွားမွာ ကမၻာAႀကီးဆံုး ေစတီႀကီး ဗုဒုဗူေဒါ ရွိေနေသးတယ္။ ေစာင့္ေရွာက္ေပးထားတယ္ဆိုတာ
စကားမွာ ထည့္မေျပာဘူးလား။ ေက်းဇူးရွင္ေတြကို ေက်းဇူးတင္ရေကာင္းမွန္း မသိဘူးလား။
ခရစ္ယာန္နဲ႔ ဂ်ဳးဘာသာတိရ
ု႔ ႔ဲ Aထြတ္Aျမတ္ထားတဲ့ Jerusalem ၿမိဳ႔ဟာ မြတ္ဆလင္တို႔ရဲ႔ Aၾကိမ္ၾကိမ္မီးရွို ဖ်က္ဆီးျခင္း ကို
ခံခဲ့ရပါတယ္။
(စာမတတ္တဲ့ လူေတြကေတာ့ မင္းေျပာတာကို ယံုလိမ့္မယ္- ေမာင္ရင္။ ေဂ်ရုဆလင္ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့တာ ေဘဘီလိုနီးယား
ဘုရင္မ်ားAနက္ တီတု ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သမၼာက်မ္းမွာ ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ေရာမAုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ ဂ်ဴးမ်ိဳးႏြယ္ေတြ ထြက္
ေျပးရတယ္။ (မူဆလင္ေတြ ေမာင္းထုတ္တာ မဟုတ္ဘူး)။ ေရာမ ဘုရင္ ပိလတ္က ေယရႈကိုေတာင္ ကားစင္တင္ သတ္
ပစ္တယ္။ Aစၥလာမ္သာသနာ ေပၚထြန္းလာေတာ့- ေဂ်ရုဆလင္ကို တန္ဘိုးထားတတ္ေAာင္- ေAဒီ ၆၉၁ ခု တမန္ေတာ္
မုဟမၼဒ္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီး ႏွစ္ တစ္ရာေလာက္မွာ Dome of Rock Aမည္ရွိ Aလ္Aတ္(က္)ဆာကို တည္ေဆာက္တယ္။
မူဆလင္တို႔ရဲ႔ ဒုတိယ Aျမတ္ဆံုး ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္လို႔ သတ္မွတ္ေပးခဲ့တယ္။ မင္းတို႔ သိေနတဲ့ (ခရစ္ယာန္ေတြ လိမ္ထား
တဲ)့ သမိုင္းထဲကလို မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ- ဒီေန႔ ကမၻာက သိေနၿပီ၊ ခရစ္ယာန္ထဲက Aမွန္ကို ခ်စ္တဲ့ ပညာတတ္ေတြ ကိုယ္
တိုင္ ၀န္ခံေနၾကၿပီ၊ ဒီေန႔ ျမင္ေတြ႔ေနတဲ့ ေဂ်ရုဆင္လင္ဟာ ခရစ္ယန္ေတြ၊ ဂ်ဴးေတြ ေျပာတဲ့ ေဂ်ရုဆလင္ ဗလီမဟုတ္ဘူး။
Aဲ့ဒီ ဗလီ ပရု၀ုဏ္ထဲက Western Wall လို႔ Aေဆာက္AUီးလိုလို တံတိုင္းလိုလို ဟာကို ေခၚေနတာ ဆိုတာကိုလည္း
ေသခ်ာေAာင္ ေလ့လာလိုက္Uီး ေမာင္ရင္။ မူဆလင္ေတြက Aဲ့ဒါကို ဖ်က္ဆီးဘို႔ကိုထားေတာ့ မကၠာဟ္ၿပီးရင္ Aျမတ္ဆံုး
လို႔ေတာင္ သတ္မွတ္ ေပးထားတာ။ ကမၻာက သိၿပီး မင္းမသိေတာ့- မင္းေလာက္ တံုးတဲ့Aေကာင္ ရွိေသးရဲ႔လား။ ခရစ္ယာန္
ေတြဆီက

Aဓမၼလုၿပီး

ဗလီလုပ္ပစ္တာ

မဟုတ္ဘူး။

ပါလက္စတိုင္းသား

ခရစ္ယာန္ေတြက

သူတို႔ဟာ

သူတို႔

Aစၥလာမ္သာသနာကိုေျပာင္းၿပီး သူတို႔ ဘုရားေက်ာင္းကို သူတို႔ဟာသူတို႔ Aသြင္ေျပာင္းလိုက္တာ- မင္းက ဘာလိုလုပ္
မနာလို ျဖစ္ေနတာလဲ။ ဗုဒၶဘာသာက Aျခားဘာသာကို ေျပာင္းရင္ သူ႔Aိမ္မွာ ကိုးကြယ္ခဲ့တဲ့ နတ္ရုပ္ေတြ။ ဆင္းတုေတြကို
သူ႔ဟာသူ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ပစ္လို႔ ရတယ္။ ဒါ သူ႔Aခြင့္Aေရးပဲ။ Aလားတူ မူဆလင္က Aျခားဘာသာကို ေျပာင္းသြားသူ
(Uပမာ Uီးဆန္းလြင)္ ဟာ သူ႔Aိမ္ မွာ ရွိခဲ့တဲ့ ဗလီပံုေတြ။ Aာရ္ဗီစာပိုဒ္ AဆံုးAမေတြကို သူ႔ဟာသူ လုပ္ပစ္မွာေပါ့။ ဒါကို
ဘယ္သူက တားခြင့္ ရွိလို႔လ။ဲ မင္း ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာက သူတစ္ပါး Aခြင့္Aေရးကို ၀င္ေရာက္စြပ္ဖက္ဘို႔ သြန္သင္ ထားလို႔
မင္းက ၀င္ေရာက္ စြပ္ဖက္ေနခ်င္တာလား။
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ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ရဲ႔ Aထြတ္Aျမတ္ထားတဲ့ ဗုဒၶဂါယာဟာလည္း မြတ္ဆလင္တက
ို႔
ရစရာ မရိွေAာင္ မီးရွိဳ့ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့
ရပါတယ္။
(ႏွေခါင္းရွည္ၿပီး မ်က္လံုးေပါက္က်ယ္တဲ့ Aာရီယန္မ်ိဳးႏြယ၀
္ င္ Aားလံုးကို မူဆလင္လို႔ မင္းထင္ေနတာလား။ ဟိႏၵဴဘုရင္
ပုစက်ေမတၱကို မူဆလင္လို႔ထင္ၿပီး စြပ္စေ
ြဲ နလိုက္ပံုမ်ား-- လူေတြ ေျပာစရာ ျဖစ္ကုန္ၿပီ။ Aဲ့ဒီ ပုစက် ေမတၱက ဖ်က္ဆီးခဲ့
တာမွာ နာလန္ဒါတကၠသိုလ္လည္း ပါေသးတယ္။ History of Buddhism ကို မင္းဖတ္လိုက္ပါ။ Aဂၤလိပ္လို မဖတ္တတ္ရင္

islammyanmar.com မွာ ဘာသာျပန္ၿပီး တင္ထားေပးတယ္။ မင္းေလ့လာလိုက္Uီး- ေမာင္ရင္ေရ။ Aဲ့ဒီဆိုက္မွာ Aစၥလာမ္
သမိုင္း။ ဗုဒၶဘာသာသမိုင္း။ ခရစ္ယာန္သမိုင္းေတြ Aကုန္ကို ဘာသာျပန္ၿပီး တင္ထားေပးတယ္။ ကုရ္Aံဘာသာျပန္။
သမၼာက်မ္းစာ။ ပိဋကေတာ္ဘာသာျပန္ေတြကိုလည္း ဖတ္လို႔ ရတယ္။)
ဒါေပမဲ့ သူတို ့ရဲ ့ ၀က္တန္ဆာကို ကိုးကြယ္တဲ့ မြတ္ဆလင္ Aဓိကျမိဳ႔ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ေဆာ္ဒီက မကၠာျမို ့ကိုေတာ့ ဘာသာျခား
တစ္ေယာက္မွ A၀င္မခံပါဘူး။ ၀င္တာနဲ႔ တရား၀င္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ခင
ြ ့္ ရိွပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ လူပါး၀ျပီး မိုက္ရိုင္းထား
သလဲ။
(မင္းက ဘုန္းႀကီး နာမည္ခံၿပီး ဇာတိျပပံုက မဆိုးပါဘူး။ ရုပ္ပြားမွန္ရင္ ဘာရုပ္ပြားကိုမွ လက္မခံတဲ့ လူမ်ိဳးကိုမွ ဟိုဟာ
ကိုးကြယ္တယ္။ ဒီဟာကိုးကြယ္တယ္ ေျပာတာ မင္းကိုမင္း မရွက္ဘူးလား။ မင္းလို ေတြ႔သမွ် Aရုပ္Aားလံုးကို ကိုးကြယ္ တဲ့
ပညာမဲ့ေတြသာ ေပါက္ကရကိုးကြယ္ရင္း Aဲ့ဒီAရုပ္ေတြကို Uီးခ်ကေတာ့ ေနမိမယ္- သတိထားUီး။ Aေစာပိုင္းက မင္း
ေထာက္ခံေျပာဆိုခဲ့တဲ့ ဘာသာတရားေတြမွာ လိင္ တန္ဆာကို တရား၀င္ကိုးကြယ္တဲ့ ဂိုဏ္းေတြရွိတယ္။ မင္းမယံုရင္ ရန္
ကုန္ၿမိဳ႔ သကၤန္းကြန္း ဆရာAတတ္သင္ေက်ာင္းေရွ႔ ျပည္ေထာင္စုလမ္းထဲက တစ္ခုတည္းေသာ ဘုရားေက်ာင္းကို သြား
ၾကည့္လိုက္ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔သြားရလိမ့္မယ္။ Aဲ့ဒီဘာသာေတြကို မင္းက Aရမ္းေထာက္ခံေနေတာ့ သူတို႔ကိုး
ကြယ္ေနတာေတြကို မင္းAႀကိမ္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ ရွိခိုးUီးခ် ခဲ့ၿပီးလဲလို႔ ငါေတာင္ မေတြးရဲဘူး။ သို႔မဟုတ္ Aစၥလာမ္ကို
ပုတ္ခတ္တဲ့လူေတြက မကၠဟ္က ကာA္ဘာ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မွာ ဟိုပံုေတြ ရွိတယ္။ ဒီပံုေတြရွိတယ္လို႔ ၀ါဒျဖန္႔တာကို
မင္းက တကယ္ယံုၿပီး ၀င္ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ နမ္းရႈ႔ံခင
ြ ့္ မရလို႔ စိတ္ဆိုးေနတဲ့ပံုပ။ဲ စိတ္မဆိုးနဲ႔ ေမာင္ရင္- Aဲ့ဒီမွာ မင္းဖူးေမွ်ာ္လို တဲ့
ပံု ဘာပံုမွ မရွိဘူး။ မင္းဖူးေမွ်ာ္ခ်င္လွခ်ည္ရဲ႔ ဆိုလ-ဲ မင္းAိမ္မွာ မင္းပံုဆြဲလိုက္ပါ။ ထုဆစ္လိုက္ပါ။ မကၠာဟ္ကို သြားရင္
ခရီးစရိတ္ကုန္မယ္- လူပန္းမယ္ ေနာက္ဆံုး ဘာပံုမွ မေတြ႔ပဲ ျပန္လာခဲ့ရမယ္။
ေနာက္တစ္ခုက စည္းကမ္းရွိတဲ့ Uပေဒ ရွိတဲ့ Aိမ္ေတြ။ တိုင္းျပည္ေတြ။ သာသနာေတြ။ ႏိုင္ငံေတြမွာ သတ္မွတ္နယ္ေျမ
ဆိုတာ ရွိတယ္။ ေAာက္တန္းစား ျပည့္တန္ဆာ Aိမ္လို ၀င္ခ်င္တိုင္း ၀င္လို႔ မရဘူး။ ဗီဇာလိုတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံ
ျခားသား ၀င္ဘို႔ ဗီဇာလိုတယ္။ Aေမရိကန္ဆိုလည္း ၀င္ခ်င္တိုင္း ၀င္လို႔ မရဘူး ဗီဇာလိုတယ္။ တန္ဘိုးပိုႀကီးရင္ ဗီဇာက
ပိုခက္တယ္။ မင္းAမ်ိဳးေတြAားလံုးကို Aေမရိကန္ကို လာဘို႔ မင္း Aလြယ္တကူ က်ိဳးစားလို႔ ရႏိုင္မလား။ မင္းမွာ Aသိ
Uာဏ္ရွိရင္ စU္းစားေပါ့။ Aလားတူပဲ Aစၥလာမ္ဆိုတာ ကမၻာစံျပဘာသာ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ ဗီဇာဆိုတာကုိ မျပဌာန္း
တတ္မွီ ကာလကတည္းက မကၠာဟ္ရွိ ေက်ာင္းေတာ္ကို ၀င္ဘို႔ ဗီဇာဆိုတာကို ျပဌာန္းထားေပးတယ္။ Aဲ့ဒါ ေခတ္မွီ
တိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံAားလံုးAတြက္ စံျပAျဖစ္ သြန္သင္ေပးခဲ့တာ။ ဘယ္သူမွ မ၀င္ရဘူးဆိုတာ မဟုတ္ဘူး ဗီဇာရွိရင္
Aားလံုးလူ ၀င္လို႔ရတယ္။ Aဲ့ဒီဗီဇာက Aတုလံ Aတု မရွိေသာ AသကၤတAရွင္မွ Aပ Aျခား ဘုရားဟူ၍ မရွိ။
မုဟမၼဒ္သည္ ေနာက္ဆံုးပြင့္ ဗုဒၶ ျဖစ္၏ ဆိုတာကို ယံုၾကည္သက္ေသ ခံႏိုင္ရင္ မင္းဗီဇာရသြားၿပီ။ မင္းAတြက္ ခရီး စရိတ္
တတ္ႏိုင္ရင္ တံခါးမရွိ ဓါးမရွိဘဲ ေမာင္ရင္။- ျပည့္တန္ ဆာAိမ္လို ၀င္ခ်င္တိုင္း၀င္ ထြက္ခ်င္တိုင္း ထြက္လို႔ေတာ့ မရဘူး။

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

စည္းမရွိကမ္းမရွိတဲ့ လမ္းေဘးက AေလAလြင့္ေတြကိုလည္း လက္မခံဘူး- ဒီေတာ့ စိတ္မရွိနဲ႔ေမာင္ရင္- မင္း ေလ့လာ
လိုက္ပါUီး။
ဒီေနရာမွာ က်ြန္ေတာ့္ကို Aေၾကာင္းမဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြကို မုန္းတီးေနတယ္လို႔ ေျပာခ်င္တဲ့ လူမ်ားရွိရင္ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမး
ခ်င္တယ္။
(မင္းက မုန္းေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ေၾကာက္ေနတာ။ ကိုယ့္လိပ္ျပာကိုယ္မလံုတာ။ လိပ္ျပာလံုခ်င္ရင္ ခိုင္လံု တိက်တဲ့ ဘာသာ
တရားကို လက္ခံလိုက္ပါ။)
ဒီဗုဒၶဘာသာ၊ ဂ်ဳးဘာသာ၀င္၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ေတြဟာ ဒီမြတ္ဆလင္ေကာင္ေတြ Aထြတ္Aျမတ္ထားတဲ့ ေဆာ္ဒီက
မကၠာ Mecca ျမိဳ႔ကိုမီးရိွဳ႔ ဖ်က္ဆီးခဲ့လို႔လား။ ရာဇ၀င္မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက စစ္တပ္ၾကီးဖြဲ႔ျပီး ဒီမြတ္ဆလင္ေကာင္ေတြ
Aထြတ္Aျမတ္ထားတဲ့ ေဆာ္ဒီကမကၠာ Mecca ျမိဳ႔ကို မီးရိွဳ ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္လ႔ို ဖတ္ဖူးလား။ ၾကားဖူးလား။ ခရစ္ယာန္
ဘာသာ၀င္ေတြကေရာ .။?????
(ဗုဒၶဘာသာ မဂိုေတြ မကၠာဟ္ထိ မေရာက္ခဲ့လို႔ ဗုဒၶဘာသာေတြက ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္ လို႔ မေျပာႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔
ေရာက္ခဲ့ရာ ေဒသမ်ား ျဖစ္တဲ့ Aစၥတန္ဘူလ္က ဗလီေတြ။ မူဆလင္ေတြရဲ႔ Aထြဋ္ Aျမတ္ ထားရာေတြ။ တန္ဘိုးႀကီးလွတဲ့
(Aီရတ္) ဘကၠဒတ္ တကၠသိုလ္ႀကီးနဲ႔ သမိုင္း၀င္ Aေဆာက္AUီးေတြကို ဖ်က္ဆီးခဲ့တာ သမိုင္းမွာ Aထင္Aရွား ရွိေန
တယ္။- ကမၻာစစ္ႀကီးမ်ားAတြင္းက ကာA္ေက်ာင္းေတာ္ကို ေလယာU္နဲ႔ ဗံုးထုခဲ့တဲ့ သမိုင္း ေဖ်ာက္လို႔ မရေသးဘူး။ ကဲ
မင္းဘာကို ဆက္လိမ္Uီးမွာလဲ။ မင္းAဘ ေဂ်ာ့ဘုရွ္ေတာင္ ႀကံစည္ခဲ့ေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိုးမီးေလာင္မဲ့ Aေရးကို ႀကိဳ
ျမင္တဲ့ လြတ္ေတာ္က ပယ္ခ်လိုက္လို႔ မေAာင္ျမင္ခဲ့ဘူးဆိုတာ မင္းသိရဲ႔လား။)
ဘယ္ဘာသာ၀င္ေတြကမွ ဒီမြတ္ဆလင္ေကာင္ေတြ Aထြတ္Aျမတ္ထားတဲ့ ေဆာ္ဒီကမကၠာ Mecca ျမိဳ႕ကို တိုက္ခိုက္
မဖ်က္ဆီးခဲ့ဘူး။
(မင္း ဗဟုသုတ မျဖစ္စေလာက္နဲ႔ ေလွ်ာက္မေျပာနဲ႔ Aေပၚမွာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္။)
ဒါဆိုရင္ ဒီမြတ္ဆလင္ေကာင္ေတြက သူတ႔န
ို ဲ႔ ဘာမွမပတ္သက္တဲ့ Aျခားေသာဘာသာတရား Aသီးသီးရဲ ့ Holy Places
ေတြကို ဘာေၾကာင့္ Blind ၾကီးဖ်က္ဆီးခ့ဲတာလဲ။ Aေၾကာင္းကရွင္းပါတယ္။ ကမၻာၾကီးေပၚမွာ Aစၥလာမ္မွတပါး Aျခား
ဘာသာယU္ေက်းမွု မရိွရဆိုတဲ့ Only Purpose ေၾကာင့္ပ။ဲ Aျခားေသာဘာသာ တရားAားလံုးကို Aစၥလာမ္ ဘာသာရဲ႔
ရန္သူဆိုျပီး မုန္တီးမွု Aျပည့္နဲ႔ ဖ်က္ဆီးခဲ့တာပါ။
(ရခိုင္ျပည္နယ္က ဗလီေပါင္းမ်ားစြာ။ ေတာင္ငူ ရမည္းသင္းက ဗလီမ်ား။ ရန္ကုန္ သကၤန္းကၽြန္း ကာ့ရွီယ (Aသင္းတိုက္
မွတ္တိုင္က ဗလီ)။ ကရင္ျပည္နယ္တင
ြ ္းက ဗလီေတြကို ဖ်က္ဆီးခဲ့တာ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ပဲလား။)
ဘာလို႔ မုန္းတီးလဲဆိုေတာ့ Aျခားေသာ ဘာသာ၀င္ Aားလံုးဟာ သူတ႔ို ဘုရားAlal h ရဲ႔ရန္သူျဖစ္ ေနလိ႔ပ
ု ါပဲ။
(မင္းလြေ
ဲ နတာ Aမ်ားႀကီးထဲက တစ္ခုက - Aလႅာဟ္ ဆိုတာ မင္းနားလည္ထားတဲ့ ဘုရားမဟုတ္ဘူး။ စၾကာ၀ဠာ Aနႏၱရဲ႔
ဘုရား။ မင္း- မင္းAေဖ။ မင္းAဘိုး- Aားလံုးရဲ႔ဘုရား။ မူဆလင္ေတြရဲ႔ မူပိုင္ ဘုရား မဟုတ္ဘူး။ မင္းကသာ မသိဘဲ Aလႅာဟ္
ဆိုတာကို ေစာ္ကားရန္ရွာေနတာ။ Aလႅာဟ္မွာ ရန္သူမရွိဘူး။ A၀ိဇၹာစီးၿပီး Aလႅာဟ္ကို မိမိရဲ႔ ကိုးကြယ္ရာ Aရွင္မွန္းမသိ
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ေစာ္ကားေနသူေတြသာ ေစာင္ကားမႈ Aကုသိုလ္ေၾကာင့္ သူ႔ဟာသူ Aလႅာဟ္ရန္သူလို႔ ျဖစ္သြားတာ။ Aလႅာဟ္ဘက္က
ရန္သူ ဆိုတာ မရွိဘူး။ Aလႅာဟ္ဆိုတဲ့ စၾကာ၀ဠာAားလံုးAတြက္ မူလဘူတ ဇစ္ျမစ္- ဓမၼတို႔ရဲ႔ဇစ္ျမစ္ ကို သိခ်င္ရင္
ပိဋကေတာ္ ဒီဃနီကယ္ Aဂၢညသုတ္မွာ ျဗဟၼကာယ၊ ဓမၼကာယလို႔ သံုးထားတာကို နားလည္ေAာင္ ဖတ္လိုက္ရင္ မင္း
Aျမင္မွန္ ရသြားႏိုင္တယ္။
မြတ္ဆလင္မွာ Aစြန္းေရာက္ မြတ္ဆလင္န႔ဲ (Radical Muslims)၊ Aလယ္Aလတ္ (Moderate Muslims) မြတ္ဆလင္ဆို
ျပီး(၂)မ်ိဳး ရွိပါတယ္။
(မဆိုးဘူး လာသားပဲ)
Aစြန္းေရာက္ မြတ္ဆလင္ကေတာ့ ယေန႔သိတဲ့ Aတိုင္း Aေသခံ ဗံုးခြေ
ဲ နတဲ့Aၾကမ္းဖက္သမားေတြပါပဲ။
(မင္းတို႔ထင္သလို Aၾကမ္းဖက္လို႔ ဘယ္မူဆလင္ကမွ မသတ္မွတ္ဘူး။ ေတာ္လွန္ေရး သူရေ
ဲ ကာင္းလို႔ သတ္မွတ္တယ္။
ေတာ္လွန္ေရး မလုပ္ရဲတ၊ဲ့ - ေတာ္လွန္လုပ္နည္းကို မသြန္သင္တဲ့ သူရေ
ဲ ဘာေၾကာင္တဲ့ လူေတြ- ၀ါဒေတြက မိမိေၾကာက္
တိုင္း သူတစ္ပါးကို ေျပာခ်င္တိုင္း ေျပာေနတာ။ ေတာ္လွန္ေရး မလုပ္ရဲတဲ့ Aေကာင္ေတြသာ ေခြးလိ၀
ု က္လို ႏွိပ္စက္သမွ်
ခံၾကေတာ့။ မူဆလင္ေတြ ကေတာ့ သူတစ္ပါးက ေစာ္ကားလာရင္ Aႏုျမဴရွိေနတဲ့ သူကိုလဲ Aေသခံၿပီး ခံခ်ရဲတဲ့ သူရဲ
ေကာင္းေတြ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ကမၻာက သိတယ္။ သိလာတယ္။ Aဲ့ဒီသူတို႔ကို Aႏိုင္က်င့္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ထဲက စU္းစား
Uာဏ္ရွိတဲ့ ပညာတတ္ေတြ။ ပါေမာကၡေတြ Aလံုးနဲ႔ Aရင္းနဲ႔ Aစၥလာမ္ သာသနာကို လက္ခံလာၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုး
Aီရတ္မွာ သြားၿပီး စစ္တိုက္တဲ့ ကိုးရီးယား ဗုဒၶဘာသာေတြ။ ဂ်ပန္ဗုဒၶဘာသာေတြ။ Aေမရိကန္ ခရစ္ယာန္ေတြ Aစၥလာမ္
ထဲကို တပ္စုလိုက္ တပ္ရင္းလိုက္ သက္၀င္ ယံုၾကည္လာၾကတယ္။ မင္း မွာ သမၼာဒိဌိလို႔ေခၚတဲ့ မွန္ကန္တဲ့ Aျမင္မွ မရွိဘ။ဲ
သူတို႔ဟာ မြတ္ဆလင္Aားလံုးရဲ႔ Aျမင္မွာAာလာရဲ ့Aမိန္႔ကို တိုက္ရိုက္နာခံေနတဲ့ ကိုယ္က်ိဳးစြန႔္ Aနစ္နာခံေနတဲ့ Sacrifice
လုပ္ေနတဲ့သူရေ
ဲ ကာင္း Warriors ေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတို့ကို မြတ္ဆလင္ေတြ Aားလံုးက လံုး၀ ေထာက္ခံ ေလးစားပါ
တယ္။
(မွန္တယ္- မူဆလင္ ဆိုတာ Aၿမဲတမ္း ညီၫြတ္တယ္။ မင္းကေတာ့ ဂ်ပန္၀င္လာရင္ ဂ်န္ပန္Aလိုရိလုပ္ Aမ်ိဳးသားခ်င္း
သစၥေဖါက္။ Aဂၤလိပ၀
္ င္လာရင္ Aဂၤလိပ္ လက္စေ
ြဲ တာ္လုပ္ ကိုယ့္ခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္။ ခ်စ္တီး၀င္လာေတာ့ ေငြမက္ၿပီး
ခ်စ္တီးကုလားနဲ႔ ကိုယ့္သမီး၊ ကိုယ့္ႏွမကိုခ်ေပး ေနာက္ဆံုး ယူႀကံဳးမရျဖစ္- ျဖစ္သမွ်ေဒါသကို မဆီမဆိုင္ ေAးေAးခ်မ္း
ခ်မ္းေနတဲ့ မူဆလင္Aေပၚမဲ။ မူဆလင္ေတြ Aမဲသားစားရင္လည္း မနာလိုျဖစ္။ စတဲ့ လူနဲစုကို Aႏိုင္က်င့္ဘို႔ Aထက္က
Aေကာင္ကို ဖား။ ျပည္တင
ြ ္းစစ္ေတြ ျဖစ္။ မင္းလို ေကာင္မ်ိဳးရဲ႔ သတၱိက Aခ်င္းခ်င္း ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇင္း ကုတ္ကျမင္း သတၱိပဲ
မဟုတ္လား-)
Uပမာ၊ ။ေျပာရင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူေတြက သာမန္လူေတြ၊ ဗုဒၶဘာသာ သံဃာရဟန္းေတာ္ေတြကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာေရး ကုိ
စိတ္ေရာကိုယ္ပါလံု႕လ၀ီရိယ စိုက္ထုတ္ေနတဲ့ သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ Aားလံုးဟာ ရဟန္းေတာ္
ေတြ Aားလံုးကို Aားက် ရိုေသေလးစားပါတယ္။ ထိA
ု႔ တူ ရဟန္းေတာ္ေတြ လိုAပ္သမွ်ကိုလည္း ေထာက္ပံ့ ေပးၾက
ပါတယ္။ ဒီသေဘာပါပဲ။
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Aာေသာက (ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ၿပီးမွ) သူ႔စစ္သူႀကီးက ဂိုဏ္းမတူတဲ့ ဗုဒၶရဟန္းေတြကို သတ္ပစ္တာ (Aိႏၵိယ ဗုဒၶဘာသာ
စာAုပ္မွာ ဖတ္ပါ)။ သိုဟန္ဘြားလက္ထက္ ရဟန္းေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ပစ္ရွင္းပစ္။ ပိဋကကို မီးရိႈ႔ပစ္တာ-၊ ၂၀၀၆ စက္
တင္ဘာ- ဘုန္းႀကီးေခါင္း ရိုက္ခြဲတာလည္း ထဲ့ေျပာUီးေလ။
Aေသခံဗံုးခြဲ လူသတ္ေခါင္းျဖတ္ေနတဲ့ မြတ္ဆလင္ Aၾကမ္းဖက္သမားေတြ Aားလံုးဟာ မြတ္ဆလင္ေတြ Aားလံုး A
တြက္ေတာ့ Aလြန္Aားက်ရိုေသ ေလးစားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ သူရေ
ဲ ကာင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးပစၥည္း လိုAပ္တာေတြ
Aားလံုး ေထာက္ပံ့ၾကပါတယ္။
(မွန္လိုက္ေလျခင္း။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ Aခ်ိဳ႔ေသာ လူဆိုးသူခိုးေတြ။ ဓားျပေတြကိုေတာင္ Aတိတ္
ရာဇ၀င္ ဖံုးၿပီး သူရေ
ဲ ကာင္းဘြဲ႔ ခ်ီးျမႇင့္ရေသးတာပဲ၊ ရွမ္းျပည္နယ္။ ကရင္ျပည္နယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ မုဒိန္းက်င့္ေနတဲ့ စစ္
သည္ေတာ္ေတြကိုေတာင္ ဗုဒၶဘာသာလူထုနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ Aစိုးရက AေျခAေနAရ ခြင့္လႊတ္ရ ေသးတာပဲ- ေတာ္လွန္ ေရး
သမားကို မေထာက္ခံရင္ ကၽြန္ျဖစ္ကုန္မွာေပါ့။ မေAေတြ ႏွမေတြ Aားလံုး ေထာင္းလေမာင္း ေၾကကုန္မွာေပါ့၊ မင္း ကေတာ့
ကိုယ္ႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံႀကီး တစ္ႏိုင္ငံက ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ရင္ ႏွမခ်ေပးမယ့္ လူတန္းစား ဆိုေတာ့ သူရေ
ဲ ကာင္း ေတြကို
ဘယ္လို နားလည္ေပးႏိုင္မလဲ။)
ဒါေၾကာင့္ ဒီAၾကမ္းဖက္ မြတ္ဆလင္ Aစြန္းေရာက္ေတြကို Aလယ္Aလတ္ မြတ္ဆလင္ေတြက ဆံုးမေျဖရွင္း လိမ့္မယ္
ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ AေတြးAေခၚပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
(မင္းေတာင္ Aမွန္ကို သိသလိုလိုပ-ဲ မင္းလို မူဆလင္မုန္းတဲ့ Aေကာင္လည္း သတိထား မူဆလင္က သူမ်ားကို ရန္ မရွာဘူး။
ကိုယ့္ကို ရန္ရွာလာရင္လည္း Aတိုင္းAတာ ေက်ာ္လာရင္ ပညာေပးတတ္တယ္။ မင္းAျမင္ပ။ဲ မင္းဘယ္သူလဲ မင္းမ်ိဳးရိုး
ဘယ္သူလဆ
ဲ ိုတာ ၅ မီနစ္ေလ့လာရင္ သိတယ္။ Aတိုင္းAတာ မလြန္ခင္ ျပန္ျပင္လိုက္ေတာ့။ ေဆြးေႏြးခ်င္ ရင္လည္း
AတိAက် ေလ့လာၿပီးမွ ေဆြးေႏြး။ ဟုတ္လား။)
ၿပီးေတာ့ သူတို႔မွာ Aယံုၾကည္လဲ ရွိပါတယ္။ ဒီလို Aာလာ ၾကီးAတြက္ Aသက္စြန္႔ Aေသခံ ဗံုးခြဲလို႔ လူမ်ားမ်ား ေသေလ
(လူမ်ားမ်ားေသေၾကပ်က္စီးေAာင္လုပ္နိုင္ေလေလ) ကုသိုလ္မ်ားမ်ားရျပီး Aာလာၾကီးရဲ့ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ Paradise of Alal h
Aကဳ်ုိုဳးခံစားရေလေလပဲတဲ့။
(လူသားAေပါင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ Aတူေနထိုင္ေရးမူကို ေစာ္ကားသူကို သတ္ေလေလ ကုသိုလ္ရေလေလ ဆိုတာ ပိုမွန္တယ္။
Aီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွာ ခရစ္ယာန္ေတြ ဂ်ဴးေတြ ၂၅ ရာႏႈန္းေလာက္ ရွိတယ္။ သူတို႔ကို ဘယ္မူဆလင္ကမွ မေစာ္ကားဘူး။ Aႏိုင္
မက်င့္ဘူး။ ရာထူးရာကန္လည္း Aခ်ိဳးAစားက်ရတယ္။ ကုလသမဂၢ Aတြင္း ေရးမႈးခ်ဳပ္ ျဖစ္သြားတဲ့ ဘူထရို႔စ္ဂါလီ ဆိုတာ
Aီဂ်စ္ႏိုင္ငံသာ ဂ်ဴးျဖစ္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ Aတူေနထိုင္ေရးကို Aစၥလာမ္က ျမတ္ႏိုးတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွာလည္း
ရခိုင္လူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာေတြကို Aခြင့္Aေရး Aျပည့္ေပးထားတယ္။ လႊတ္ေတာ္ Aမတ္ေတြ ရွိေနတယ္။ Aင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံမွာ
လူနည္းစု ဗုဒၶဘာသာAတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘာသာထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာကို ထည့္ေပးထားတယ္။ မေလးရွားမွာလည္း
ဗုဒၶဘာသာ တရုပ္ေတြကို ႏိုင္ငံသား Aျဖစ္ သတ္မွတ္တဲ့ သက္တမ္း ရလာတာနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ေတြကိုပါ ေပးလာ
တယ္။ (ယခင္က Aက္ဖာရ္စီ ဘ၀ကို ထည့္တြက္ရင္ေတာ့ Aဲ့ဒီAေကာင္ဟာ Uပေဒကို နားမလည္လို႔ပ)ဲ မူဆလင္ မျဖစ္ လို႔
ဘယ္သူ႔ကိုမွ ရန္မရွာဘူး။ မင္းကို Aထက္မွာ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခင
ြ ့္ေတြ။ ဘုရားေက်ာင္းေတြကို ေစာင့္ထိန္းရမယ့္
ကုရ္Aာန္ပါ Uပေဒေတြကို ေျပာခဲ့ၿပီ။ Aဲ့ဒါေတြကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ Aလႅာဟ္ စည္းကမ္းခ်က္ကို လိုက္နာျခင္းပဲ။
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မင္းကိုယ္စားျပဳ ေနတဲ့ ဘာသာမွာ Aဲ့ဒီလို ျပဌာန္းေပးထားတာ မရွိဘူးလား။ ျပဌာန္းေပးထားရင္ မင္းက မင္းဘာသာကို
ေစာ္ကားေနတာလား။ ျပဌာန္းမေပးထားရင္ Aဲ့ဒီဘာသာက Aစၥလာမ္ထက္ ပိုၿပီး ေၾကာက္စရာ မေကာင္းဘူးလား။ မင္းလို
ဘာသာသာသာနကို ေစာ္ကားတဲ့ လူေတြAတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေစာ္ကားတဲ့ လူေတြAတြက္ ကမၻာေျမဟာ ေပ်ာ္စရာ
မေကာင္းပါဘူး။ မင္းေၾကာင့္ Aျခားေသာ သာယာတဲ့ လူ႔ေဘာင္ ပ်က္စီးသြားႏိုင္တယ္။- မင္း ဆင္ျခင္ပါ။ မင္းကိုမင္း လူ
မ်ားစု ျဖစ္တယ္။ Aင္Aားပိုမ်ားတယ္ ဘ၀င္ျမင့္မေနနဲ႔ ဆင္ျခင္ခင
ြ ့္ေပးခ်ိန္မွာ ဆင္ျခင္ပါ။ ဆင္ျခင္ခင
ြ ့္ ကာလကုန္သြားရင္
ရဲတိုက္ထဲမွာ ပုန္းေနလဲ လြတ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ Aခုေတာင္ မင္းက ဘ၀ေသေနၿပီးၿပီ။ မင္းဟာ ဘယ္သူဘယ္၀ါပါ- လို႔
လူၾကားထဲမွာ ကိုယ့္AယူAဆကို ကိုယ္ ရဲတင္းစြာ ျပသရဲတဲ့ လူမဟုတ္ဘူး။ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ နာမည္၀ွက္ လူမ်ိဳးလိမ္ၿပီး
ေလွ်ာက္ေျပာေနရတဲ့ ဘ၀။ မင္းရဲ႔ သူတစ္ပါးကို မဟုတ္မတရား ေစာ္ကားတဲ့ Aကုသိုလ္က မင္းကို လည္ပင္း ညႇစ္ထားၿပီ
ဆိုတာ မင္းသိရဲ႔လား။)
ဒီလို Aာလာၾကီး Aတြက္ Aသက္စြန္႔ Aေသခံဗံုးခြဲတဲ့ မြတ္ဆလင္တစ္ေယာက္ဟာ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ Aပ်ဳိစင္ ၇၂
ေယာက္နဲ႔ ၂၄နာရီ Non-Stop (ကာမဂုဏ)္ ခံစားရမယ္တဲ့။ ဒါAနည္းဆံုးေနာ္။ လူမ်ားမ်ား ပိုသတ္နိုင္ေလေလ Aပ်ိဳစင္
AေရAတြက္ ပိုမိုဆုခ်ခံရေလပဲတဲ့။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ မွားယြင္းရူးသြပ္ေနတဲ့ Aယူ၀ါဒၾကီးလည္း. စU္းစားၾကည့္ပါ
ေတာ့ဗ်ာ။ Aဲဒီ Aာလာၾကီးရဲ့ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ဆုလဒ္ၿဖစ္တဲ့ Aပ်ဳိစင္၇၂ ေယာက္ဟာ ဘယ္ေလာက္ ကာမစပ္ယွက္ေပ
မယ့္ Aပ်ဳိျပန္ျဖစ္သြားေရာတဲ.။့ မိုက္တယ္ေနာ္။
(Aဲ့ဒီ ၇၂ ႏွစ္ေယာက္Aေၾကာင္း။ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ နတ္သမီး ၅၀၀ နဲ႔ ေပ်ာ္ပါးရဲ႔မဲ့Aေၾကာင္း ကုရ္Aာန္က်မ္းမွာ လံုး၀
မပါဘူး။ မင္းဖတ္ဘူးတဲ့ စာAုပ္ကို ငါသိတယ္- Aဲ့ဒီစာAုပ္မွာ မင္းလို Aစၥလာမ္ သာသနာကို ေစာ္ကားတဲ့ Aေကာင္ေတြ ကို
မိန္းမAျဖစ္ ေျပာင္းၿပီးေရာ- သူတို႔ရဲ႔ Aေမေတြ ႏွမေတြ သမီးေတြ ေရာကို Aဲ့ဒီ Aစၥလာမ္ သူရေ
ဲ ကာင္းေတြရဲ႔ Aသံုးခံ ျဖစ္
ေစဘို႔ Aပ်ိဳစင္ေတြ ျဖစ္ေစမယ္ ဆိုတာ မင္း မဖတ္မိဘူးလား။ ဘာျဖစ္လို႔ Aဲ့ဒီAပိုဒ္ကို ခ်န္ထားတာလဲ ထည့္ေရး လိုက္ေလ။
မင္း လိုက္ယံုၿပီး- မင္းေျပာတဲ့ က်မ္းAရ- မင္းေတာ့ ဘ၀ေျပာင္းၿပီး၂၄ နာရီ မနားတမ္း ခံရေတာ့မွာပဲ---) ဒါေပမယ့္
ကုရ္Aာန္မွာေတာ့ Aဲ့ဒါေတြ မပါဘူးကြာ။ မူဆလင္ေတြကေတာ့ ကုရ္Aာန္က လြဲၿပီး ဘာကိုမွ ရာႏႈန္းျပည့္ မယံုဘူး။)
Aဲ့ဒါ ကိုရမ္က်မ္းမွာ ေရးထားတာ။ Aဲဒ
. ါေပမဲ.စ
့ U္းစားၾကည့္ေတာ့ ဒါဟာေကာင္းကင္ဘံုမွ မဟုတ္ပ။ဲ ေကာင္းကင္ဘံု ဆိုတာ
Aရမ္းကို ေAးခ်မ္း ၾကည္လင္ေနရမွာပဲ။
(မူဆလင္ေတြက ေကာင္းကင္ဘံု ဆိုတာကို မယံုဘူး။ မင္း မသိဘူးထင္တယ္။ မူဆလင္ေတြရဲ႔ ဘယ္က်မ္းမွာမွ ေကာင္း
ကင္ဘံုဆိုတဲ့ Aသံုးကို မသံုးဘူး-- မင္းလို ခရစ္ယာန္ေယာင္ေယာင္ ဘာေယာင္ေယာင္ ဗုဒၶဘာသာ ေယာင္ေဆာင္ၿပီး
ေျပာေနတဲ့ စကားလံုးမွာသာ ေကာင္းကင္ဘံုလို႔ သံုးေနတာ။)
Aခု Aာလာၾကီးရဲ့ ေကာင္းကင္ဘံု ဆိုတာကေတာ့. စU္းစားသာ ၾကည့္ၾကဗ်ာ ဒါ့Aျပင္ လိင္တူလိင္ကြဲ ဆက္ဆံခ်င္တဲ့
မြတ္ဆလင္ေတြ Aတြက္လည္း Aာလာၾကီးက ထူးရွယ္ ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။ Allah is Indeed Merciful :) ဒါကေတာ့
A၇ြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ၁၂နွစ္Aရြယ္ေကာင္ေလး (၂၈)ေယာက္ေပးထားပါတယ္။ Aပ်ိဳစင္မိန္းကေလး(၇၂)ေယာက္နဲ့
လူပ်ိဳေပါက္ေယာက်ာ္ေလး (၂ဂ)ေယာက္ ေပးထားပါတယ္။ မိမိၾကိဳက္နွစ္သက္ရာ သံုးေဆာင္နိုင္ပါတယ္ေပါ့။ ဘယ္ ေလာက္
ေတာင္ မွားယြင္းရူးသြပ္ေနတဲ့ Aယူ၀ါဒၾကီးလည္း. စU္းစားၾကည့္ပါေတာ့ဗ်ာ။
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(ဒါေတြAားလံုးဟာ မင္းယံုလို႔ မင္းကိုယ္တိုင္ တကယ္ၾကက္သီးေမြးညႇင္းထမိလို႔ ခံစားၿပီး ေရေနတာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။)
မယံုမွာစိုးလိ႔ု Aစၥလမ္ ကိုရမ္မူရင္းက်မ္းစာမွာ ေရးထားတာကို ေAာက္မွာ ေရးေပးလိုက္တယ္။
(မင္းဘာေတြ ဆက္လိမ္ Uီးမွာလဲ)

The Islamic paradise is filled with full-breasted, lustrous-eyed virgins who regenerate as virgins after
each sex act. Those Muslims, who gain access into Allah's paradise, can sexually enjoy those virgins for
all eternity. About the sensual attractions of Islamic paradise, aka Allah's whorehouse, says the Quran:
Aေပၚက Aပိုဒ္က မူဆလင္ေတြရဲ႔ ဘယ္က်မ္းမွာမွ မပါ၀င္ဘူး။ Aထူးသျဖင့္ ကုရ္Aာန္မွာ လံုး၀လံုး၀ မပါ။ ကဲဆက္ေျပာ-

"As for the righteous (Muslims)... We (Allah) shall wed them to beautiful virgins with lustrous eyes" [Q
44:51-54]
Aေပၚစာလံုးထဲမွာ Aမ်ိဳးသမီးကိုပဲ ရည္ရြယ္တဲ့ Virgins ဆိုတာ ဘယ္စာလံုးကို ဘာသာျပန္လိုက္တာလဲလို႔ မင္းဆရာႀကီး
ကို ေမးလိုက္ပါ။ မင္းသိေAာင္ နဲနရ
ဲ ွင္းျပမယ္။ Aဲ့ဒီစကားလံုးက ဟူးရ္ ဆိုတဲ့ Aာရ္ဗီစကားလံုး- Aဓိပၸါယ္က သန္႔ရွင္းျဖဴစင္
ေသာ Aေဖၚ လို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ မင္းေျပာသလို Wed မဂၤလာေဆာင္ျခင္းလည္း မပါဘူး။ ေဇာင္းဂၽြန္ ၾကင္ေဖၚၾကင္ဘက္။
ရဲေဘာ္ရဘ
ဲ က္ ျဖစ္ေစတယ္ ဆိုတဲ့ စကားပဲပါတယ္။ ေရွ႔က သံုးတဲ့ the righteous ဆိုတာမွာ ကြင္းစ ကြင္းပိတ္နဲ႔ မူဆလင္
ဆိုၿပီး မထည့္န။ဲ႔ ၿပီးေတာ့ Aဲ့ဒီစကားလံုးကိုလည္း ေယာက်္ားမ်ားသာ ျဖစ္ရမယ္လို႔ မင္းမေတြးနဲ႔ စာကို Aေသခ်ာဖတ္- ငါတို႔
ရာႏႈန္းျပည့္ လက္ခံယံုၾကည္တဲ့ ကုရ္Aာန္ ၂း၆၂ မွာ ဂ်ဴးျဖစ္ေစ။ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေစ။ ေရသန္႔ Aယူရွိတဲ့ (ဟိႏၵဴ။ ဗုဒၶဘာသာ)
ျဖစ္ေစ။ မူဆလင္ ျဖစ္ေစ- ဘုရားရွင္ကိုယံုၾကည္လိုက္နာၿပီး ေနာင္ဘ၀ကို သက္၀င္ကာ ေကာင္းမႈျပဳရင္ (Aက်င့္ဆိုးမ်ားကို
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရင္) သုခဘံုကို ခံစားရမယ္လို႔ AတိAက် ဆိုထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းမႈျပဳသူမ်ားသည္ သာယာေသာ
ဘ၀ (ေသၿပီးမွလို႔ မဆိုလ)ို ကို ရရွိကာ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေသာ ၾကင္ယာၾကင္ဘက္မ်ား မိတ္ေကာင္းေဆြမြန္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေန
ထိုင္ရမည္လို႔သာ ၄၄း၅၄ က ဆိုထားတာ။ မင္းလို Aက်င့္ရွိတဲ့ Aေကာင္က မင္းလို Aက်င့္ရွိတဲ့ လူခ်င္းပဲ ေတြ႔ဆံု
ေပါင္းသင္း မိတ္ေဆြ ျဖစ္မွာေပါ့။ ျဖဴစင္တဲ့လူAတြက္ ျဖဴစင္တဲ့လူေတြ မိတ္ေဆြ ျဖစ္လာမွာေပါ့။

The righteous (Muslims) they shall triumph... Theirs shall be voluptuouswomen" [Q 78:31-33] [Koran
56:17] Round about them will serve boys of perpetual freshness. [Koran 76.19] They shall be attended
by boys graced with eternal youth, who will seem like scattered pearls to the beholders." [Koran 37:4048] They will sit with bashful, dark-eyed virgins, as chaste as the sheltered eggs of ostriches. [Koran
55:56-57] In them will be bashful virgins neither man nor Jinn will have touched before. Then which of
the favors of your Lord willyou deny ?"
ဒီAပိုဒ္ေတြမွာ ျဖဴစင္တဲ့ Aေဖၚမြန္ေတြဆိုတာ ေယာက်ာ္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ မိန္းမ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ Aထက္က ၄၄း၅၄ ပါ
စကားကို ဆက္ရွင္းျပထားတယ္။ မင္းAေသရွာ ဖတ္လိုက္ပါ။ သူတို႔ရဲ႔ မ်က္လံုး မ်က္ခံုးမွာ Aျပစ္ မရွိေၾကာင္း ကလိန္ ကက်စ္
မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုတာမွာ ထင္ရွားေစဘို႔ ငွက္ကုလားUနဲ႔ တင္စားေျပာဆိုတယ္။ Aဲ့ဒီ AသံုးAႏႈန္းမွာ Aာရ္ဗီ သဒၵါAရ
ငွက္Uကို လိင္မနဲ႔ သံုးလို႔ သူ႔ရဲ႔ လွပျခင္းကိုလည္း လိင္မ ျပနာမ္စားနဲ႔ တြသ
ဲ ံုးရတယ္။ Aဲ့ဒီလိင္မျပ ႏွစ္ခုစလံုးဟာ ေရွ႔က လူကုိ
ကိုယ္စားမျပဳဘူး။ (လွပေသာ မိခင္ေျမတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ဆိုတဲ့ ျမန္မာစကားမွာ ေရွ႔က လွပေသာ ဆိုတဲ့ စကားက
ေနာက္က ေနထိုင္သူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳတာလား။ မိခင္ေျမကို ကိုယ္စားျပဳတာလား မင္း စာတတ္ရင္ သိမွာပါ။)
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ISLAMIZATION
စစ္တိုက္ရင္ Aတြင္းစည္းကလည္း တိုက္တယ္။ Aျပင္စည္းကလည္း တိုက္တယ္။ ဒီသေဘာပဲ။ Radical muslims
Aစြန္းေရာက္ မြတ္ဆလင္ေတြက Aျပင္စည္း။ Moderate muslims Aလယ္Aလတ္ မြတ္ဆလင္ေတြက Aတြင္းစည္း။
ဒါ မိမိယံုၾကည္တဲ့ ၀ါဒလမ္းစU္ေပၚမွာ သစၥာရွိတဲ့ သစၥာရွင္ေတြရဲ႔ လမ္းစU္ပ။ဲ မင္းသာ ကိုယ့္လူ သူ႔ဘက္သား လုပ္ခ်င္လုပ္မွာ
မင္းလိုAေကာင္ကို ဘယ္သူက ယံုၾကည္မွာလည္း။ Aခုပဲၾကည့္ မင္းကိုယ္မင္း ဗုဒၶဘာသာ နာမည္ခံၿပီး ဗုဒၶဘာသာ
သိကၡာက်ေAာင္ ေလွ်ာက္လုပ္ေနတာ မဟုတ္လား။

The Duty of Radical Islamic Muslims, Aစြန္းေရာက္ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ တာ၀န္က ေပၚတင္သတ္ဖ႔ို လူမ်ားမ်ားေသ
ေAာင္ သတ္ဖို႔။ တျခားေသာ ဘာသာ၀င္ လူUီးေရေတြ နည္းသြားေAာင္သတ္မယ္။
(မူဆလင္ မဟုတ္သူေတြက လက္နက္ႀကီး လက္နက္ငယ္ေတြနဲ႔ ေလယU္ႀကီး ေလယU္ငယ္ေတြနဲ႔ မူဆလင္ေတြကို ဗံုးႀကဲ။
သတ္ျဖတ္ေနတာက်ေတာ့ မင္း သာဓု ေခၚေပးေနတယ္ မဟုတ္လား-)

The Duty of Moderate muslims, Aလယ္Aလတ္ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ႔ Aဓိကတာ၀န္က မယား(ကေလးေမြးစက္)
ေတြAမ်ားၾကီးယူမယ္။
(မင္းကို ႀကိဳက္မယ့္သူမရွိ။ ယူမယ့္သူ မရွိလို႔။ မင္းရည္မွန္းထားသမွ် ေကာင္မေလးေတြက ကုလားႀကီးကိုပဲႀကိဳက္ႀကိဳက္ၿပီး
ယူသြားလို႔ ကုလားေတြကို စိတ္ဆိုးေနတာ ထင္တယ္။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေယက်ား ပီသေAာင္ က်ိဳးစားလိုက္ပါ။)
ျဖစ္နိုင္ရင္မူလင္ နိုင္ငံက မြတ္ဆလင္ မဟုတ္တဲ့မိန္းမေတြ ၄ေယာက္ ေလာက္ယူမယ္။ မယား(၁) ေယာက္ကို ကေလး(၅)
ေယာက္ နွုန္းနဲ႔ မယား (၄)ေယာက္ဆီက မြတ္ဆလင္ကေလး (၄x၅=၂၀) ၁း၂၀ႏႈန္းနဲ႔ ပြားတာ။ Aင္မတန္ ေၾကာက္ဖို႔
ေကာင္းတယ္။
(မင္းမွာ ဘာဗဟုသုတမွ မရွိတာ ေသခ်ာတယ္။ မင္းကို ဗဟုသုတ နဲနေ
ဲ ပးလိုက္မယ္- လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မိန္းမ တစ္Uီး
ထက္ပိုၿပီး ယူထားတဲ့ သန္းေကာင္စာရင္းကို AတိAက် ေကာက္ၾကည့္လိုက-္ လူUီးေရ Aခ်ိဳးAစားAလိုက-္ ပထမ Aမ်ား
ဆံုးက တရုတ္။ ဒုတိယ Aမ်ားဆံုးက ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ။ တတိယ Aမ်ားဆံုးက မူဆလင္ဆိုတာ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ ပိုက္ဆံ
ရွိၿပီး ေကၽြးႏိုင္ေမြးႏိုင္တဲ့ လူေတြပဲ မိန္းမကို တစ္Uီးထက္ ပိုယူထားတာ။ တရုတ္သူေဌးႀကီးေတြ။ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ AႀကီးAကဲ
ေတြက မိန္းမကို တန္းစီၿပီး ယူထားတာ မင္း မျမင္ဘူးလား။ ျမန္မာမူဆလင္ေတြဟာ Aျခားေသာ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာေတြလိုပဲ
ဆင္းရဲတင
ြ ္းထဲမွာ နစ္ေနတယ္- မိန္းမ တစ္ေယာက္ေတာင္ ေကာင္းေကာင္း မေကၽြးေမြး မေစာင့္ ေရွာက္ႏိုင္လို႔ မိန္းမ မယူႏိုင္
သူေတြ Aမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနတယ္။ မင္းသိရဲ႔လား။ Aိႏၵိယ ႏိုင္ငံမွာ ဟိႏၵဴေတြကို မိန္းမ Aမ်ား မယူ ဘို႔ Aစိုးရက Uပေဒထုတ္ၿပီး
တားျမစ္ ထားရတယ္။ ဒီၾကားထဲ တရား၀င္ မိန္းမ ေလးေယာက္ယူခင
ြ ့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ မူဆလင္ထက္ Uပေဒနဲ႔ တားျမစ္ထား
တဲ့ၾကားက မိန္းမAမ်ားယူထားတဲ့ ဟိႏၵဴက လူUီးေရ ႏႈိင္းမရေAာင္ ပိုေနတယ္။ မင္း Aိႏၵိယ လူUီးေရ စစ္တမ္းကို ရွာၿပီး
ဖတ္ၾကည့္လိုက္UီးAခုUေရာပမွာ ေခါင္းစားေနတာ Aဲဒီကိစၥပ။ဲ ဘယ္လူမ်ိဳးကမွ ဒီမြတ္ဆလင္ေတြလို ကေလးကိုတိရိစာၦ န္္ေမြးသလို Aဖို
တစ္ေကာင္နဲ႔ Aမေလးေကာင္ မိတ္လိုက္ခိုင္းျပီး မ်ိဳးပြား မေမြးနိုင္ဘူး။ ဒီေတာ့မြတ္ဆလင္ေတြရဲ႔ ကေလးေမြးနွုန္း Child

Birth Rate Aရ ႀကိဳက္တဲ့ႏင
ို ္ငံ တစ္ခုကို လက္နက္မပါပဲ Generations မ်ိဳးဆက္ ၃ဆက္ေလာက္မွာ မြတ္ဆလင္ Majority
Aမ်ားစုနိုင္ငံျဖစ္သြားေAာင္ လုပ္ပစ္နိုင္တယ္။
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(Aဲ့ဒီႏိုင္ငံေတြက လူေနမႈ စနစ္ကို မင္းသိရဲ႔လား။ သူတို႔ ခရစ္ယာန္ (နာမည္ခ)ံ Aခ်င္းခ်င္း မိန္းမနဲ႔ေယာက္်ား Aိပ္ယံု
ေလာက္Aိပ္ၿပီး ထားခဲ့လို႔ Single Mothers ေတြ ဘယ္ေလာက္ ရွိေနသလဲ မင္းနားလည္ရဲ႔လား။ မိန္းမကို သားမွတ္မွတ္
မယားမွတ္မွတ္ေပါင္းသင္းတဲ့ Aစၥလာမ္ေတြကိုမွ မိန္းမေတြက ယံုတာ။ မင္းႏွမကို Aိပ္ၿပီးထားခဲ့ရင္ မင္း ၾသဘာေပးမွာ
လား။ မင္းႏွမကေကာ ၾကည္ႏူးစြာ လက္ခံမွာလား။ Aဲ့ဒီလူေတြက မင္းႏွမAတြက္ ရာဂကို Aခမဲ့ ျဖည့္ဆီးေပးသြား တယ္လို႔
မင္းက သာဓုေခၚေပးမွာလား။ Aစၥလာမ္ေတြက သားမွတ္မွတ္ မယားမွတ္မွတ္ေပါင္းတယ္။ ကိုယ္ယူတဲ့ Aိမ္ ေထာင္ဘက္ကို
ကိုယ္တန္ဘိုးထားတယ္။ Aဲ့ဒီလူေတြက သားသမီးေတြကိုလည္း တာ၀န္ယူ ေကၽြးေမြးႏိုင္တယ္။ သူ တာ၀န္ယူႏိုင္ရင္
သူ႔ဟာသာ ကေလးဘယ္ေလာက္ယူလူ မင္းက ဘာျဖစ္လို႔ စိတ္ဆိုးေနရတာလဲ။ မင္းတို႔သာ တာ၀န္ မယူႏိုင္တိုင္း
ကေလးေတြကို ဖ်က္ခ်- သူ႔Aသက္သတ္ျခင္းကို တရား၀င္ ေပ်ာ္ပါးစြာ Aားထုတ္၊ ၿပီးေတာ့ သူတစ္ပါးကိုသာ Aသက္ေတြ
သတ္တယ္လို႔ စြပ္စြဲ- ကဲ ေကာင္းေရာ။ မင္းတို႔လည္း တာ၀န္ယူျခင္း Aျပည့္နဲ႔ မိန္းမယူ ကေလးေမြးပါလား- ဘယ္သူေတြက
ကန္႔ကြက္ေနလို႔လ။ဲ )
Aထူးသျဖင့္ သိတဲ့Aတိင
ု ္းပဲ Uေရာပနဲ႔ US မွာဆိုရင္ေတာ္ရံုတန္ရံု ကေလးမေမြးခ်င္ၾကဘူး။ တစ္ေယာက္၊ နွစ္ေယာက္
ေလာက္ပေ
ဲ မြးျပီး ေကာင္းေကာင္း ထားၾကတယ္။
(ေလဖန္း ဒန္းစီး ေလွ်ာက္မေျပာနဲ႔။ မင္းAဲ့ဒီႏိုင္ငံေတြက ဆိုရွယ္ဌာန ေတြကို သြားၾကည့္လိုက္။ Single mothers ေတြမွာ
လင္ေကာင္ မေပၚဘဲ ကေလးဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲ သိသြား လိမ့္မယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္ Aေဖတစ္ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔
ကေလးေပါင္းမ်ားစြာ ရွိတဲ့ Aမ်ိဳးသမီးေတြ ေရတြက္လို႔ မႏိုင္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး Uေရာပ နဲ႔ ယူAက္စ္ က ေတာရြာေတြကို မင္း
ေရာက္ဖူး ေလ့လာဘူးရဲ႔လား သူတို႔ေတြရဲ႔ ကေလးေမြးႏႈန္းကို မင္းေလ့လာၾကည့္လိုက္Uီး။ ခရစ္ယာန္ေတြ Aာေမတိုက္
ေတြရဲ႔ Aေၾကာင္းကို Aရင္ေလ့လာၿပီး၊ ကိုယ္ေတြ႔ ျဖစ္ၿပီးမွာ ေျပာ- ဟုတ္လား။)
မြတ္ဆလင္ေတြကေတာ့ ဘယ္လိုပဲၾကီးျပင္းပေစ လူUီးေရAမ်ားစု ျဖစ္ေAာင္ရည္ရြယ္ျပီးေမြးတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ေAာက္
တန္းက်က် ၾကီးျပင္းပါေစ၊
(ေAာက္တန္းက်တာ ဘယ္သူလဲ သိခ်င္ရင္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ကၽြန္ခံေနရတဲ့ လူမ်ားစု ျမန္မာႏိုင္ငံသား။ ယူေAAီ ကူ၀ိတ္
Aီဂ်စ္ႏိုင္ငံတို႔မွာ ကၽြန္ခံေနရတဲ့ လူမ်ားစု ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို သြားၾကည့္Uီး။ မူဆလင္က ေAာက္တန္း စား လား။
မင္းတို႔က ေAာက္တန္းစားလား ဆိုတာ ျမင္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔သြားလိမ့္မယ္။ မင္းလို AေတြးAေခၚမဲ့ ရန္လို မနာလို ျဖစ္
တတ္တဲ့ Aက်င့္မ်ိဳးေတြကို ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဆီ ျဖန္႔ခ်ီ Aယံုသင
ြ ္းေနရင္- Aျပစ္မဲ့ လူတန္းစား Aမ်ားႀကီးက ယံုၾကည္
လာမယ္ AခုAေျခAေန ဘ၀ နိမ့္က်ရယံုမက စိတ္ဓါတ္ပါ ေAာက္တန္းက်လာလိ္မ့္မယ္။ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးမွာ စိတ္ဓါတ္
ေAာက္ တန္းက်ရင္ Aဖတ္ဆယ္လို႔ မရေတာ့ဘူး ဆိုတာ မင္းသိရဲ႔လား။)
Aခ်ိန္တန္လို႔ ကေလးေတြ ၾကီးျပင္းလာၾကရင္ Aမ်ားစုျဖစ္တဲ့ မြတ္ဆလင္ ေAာက္တန္းစားေလးေတြက ဟို Uေရာပသား
လူနည္းစုေတြကို ေAးေAးေဆးေဆး လႊမ္းမိုးသြားျပီေလ။
(လူမ်ားတိုင္း လႊမ္းမိုးရင္ တရုတ္ေတြကို မင္းဘယ္လို သေဘာ ထားမလဲ။ AသိUာဏ္ရွိရင္ မင္းစU္းစားတတ္မွာပါ။ Aခု
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ (မူလ ျမန္မာတရုတ္ႏြယ္ဘြားမ်ားကို မဆိုလ)ို ၁၉၉၃ က လက္ရွိ ၂၀၀၈ ထိ ၀င္လာတဲ့ တရုတ္ လူUီးေရ သံုး
သန္းေက်ာ္ရွိလာတယ္။ တစ္ၿမိဳ႔ဆိုင္ တစ္ဆိုင္ မိန္းမ (ဗမာမ) တစ္ေယာက္ယူထားတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ ေခါင္းစU္ေAာက္က
ျဖစ္လို႔ မင္းက သေဘာတူေပးၿပီး ညီမေတြမ်ား ခ်ေပးထားၿပီလား။)
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လူမ်ားတရားနိုင္ပ။ဲ
(မင္းသီAိုရီAရ- မၾကာမွီ ျမန္မာလူမ်ိဳးေပ်ာက္ၿပီး တရုတ္လူမ်ိဳးေတြခ်ည္း ျဖစ္သြားမွာကို မေၾကာက္ဘူးလား။)
Aခိ်န္တန္ လို့မြတ္ဆလင္ ကေလးေတြAရြယ္ေရာက္လာတဲ့Aခါ Uေရာပ လူနည္းစု ကေလးေတြ ေသဖိသ
ု႔ ာ ျပင္ထား
ေတာ့ေပါ့။ (မင္းလည္း မူဆလင္ကိုမုန္းရင္း မင္းဖေထြး တရုတ္ကို ၾကက္Uတိုက္ေနတာ သတိထားUီး)
Aဲ့လို ကေလးေမြးေနတာကို သြားတားဖိ႔ု က်ေတာ့လည္း လူ႔Aခြင့္Aေရးနဲ႔ ညိေနတယ္။ တိုင္းျပည္က နွင္ထုတ္ဖို႔ ဆိုတာ
ၾကေတာ့လည္း Aားနာေနတယ္။
(Uေရာပ သားေတြက မင္းထက္ ပညာတတ္တယ္။ ကမၻာ့ Uပေဒကို သူတို႔က Uီးေဆာင္ ေရးဆြေ
ဲ နတာ။ Aားနာတယ္ဆို တာ
ရွိရင္- လက္နက္မဲ့ ပါလက္စတိုင္း ကေလးေတြကို ဗံုးႀကဲသတ္ေနတာကို Aားေပးေနမွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ မင္းသိရဲ႔ လား။
သူတို႔က မင္းလို မဟုတ္ဘူး။ မွန္တယ္ဆိုတာကို လက္ခံရဲတဲ့ သတၱိရွိတယ္။ ဒီေန႔ လင္ယူသားေမြးျခင္း မဟုတ္ဘ-ဲ Uေရာပ
ပညာတတ္ႀကီးေတြ။ ကေနဒါ။ Aေမရိကန္က ပညာတတ္ႀကီးေတြ ေထာင္နဲ႔ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး Aစၥလာမ္ သာသနာ ကို
လက္ခံယံုၾကည္ေနတယ္ဆိုတာ မင္းသိရဲ႔လား။ မင္းမနာလို ျဖစ္ေနေတာ့ မင္းပဲ ပင္ပန္းတာေပါ့။ သူတို႔မွာ ဘယ္သူမွန္ မမွန္

Open debate (Interfaith Exange) ေတြရွိတယ္။ မင္းတို႔က Aဲ့သလို Open Debate လုပ္ရဲလို႔လား။ မင္းတို႔ လုပ္ရရ
ဲ င္မင္းတို႔ဘက္က ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ စုလိုက္။ ဓမၼစရိယေတြ စုလိုက္။ ရိုးသား ပြင့္လင္းစြာ- Aမွန္တရားကို လက္ခံေၾကး
ေဆြးေႏြးဘို႔ ငါတို႔ဘက္က Aဆင္သင့္ပ။ဲ မင္းAပါA၀င္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ Aတြက္ Aမွန္တရား တစ္ခု ရသြားတာေပါ့။
ဘယ္လိုလ။ဲ )
မြတ္ဆလင္ေကာင္ေတြ လုပ္ပံုက ရွင္းတယ္ေနာ္။ လန္ဒန္မွာေမြး၊ လန္ဒန္ေရကိုေသာက္။ လန္ဒန္ေျမမွာၾကီးတယ္။ ျပီး
ေတာ့လန္ဒန္မွ ာဗံုးခြဲလိုက္တယ္။
(ပါလက္စတိုင္း နယ္ကို တရားမ၀င္လာၿပီး ပါလက္စတိုင္းေတြကို သတ္ ႏိုင္ငံထူတဲ့ သူေတြကို Aျပစ္မျမင္ဘူးလား။ မင္း
Aျမင္က မွ်မွ်တတမွ ရွိရဲ႔လား စU္းစားUီး။ Aဲ့ဒီ ေျမလု- လူသတ္ေကာင္ေတြကို Aားေပးေနတဲ့ လူေတြကို Aသတ္ခံ
Aႏွိပ္စက္ခံေနရတဲ့ လူေတြက ရတဲ့နည္းနဲ႔ ေတာ္လွန္တာကိုေတာ့ မတရားဘူး ဆိုပ။ဲ တရားခ်င္ရင္- AစAဆံုး တရား
မွ်တေAာင္ က်င့္ေဆာင္ပါလား။ မတရားမႈဒဏ္ကို မတရားျပဳက်င့္တဲ့သူေတြ ခံရမွာပဲ။ Aဂၤလန္က မူဆလင္ေတြ Aမ်ား စုက
Aဂၤလန္ကို ဘယ္လိုေရာက္လာသလဲ မင္းသိရဲ႔လား။ သူတို႔ရဲ႔ေျမ သူတို႔ရဲ႔ႏိုင္ငံကို Aဂၤလန္က သိမ္းပိုက္Aုပ္ခ်ဳပ္လို႔ ကိုလိုနီ
လက္ေAာက္ခံဘ၀နဲ႔ ေရာက္လာတာ မ်ားတယ္ ဆိုတယ္ေကာ မင္းသိရဲ႔လား။ ဘယ္သူမွ မေတာ္မတရား မလာခဲ့

ဘူး။)

ရွင္းေရာ။ လန္ဒန္မွာေမြးေမြး။ ေဟာလန္မွာေမြးေမြး။ စပိန္မွာေမြးေမြး၊
(ေဟာ္လန္ေျမာက္ပိုင္း။ စပိန္ေတာင္ပိုင္း၊ ျပင္သစ္ ေတာင္ပိုင္းေတြဟာ မူဆလင္ေတြရဲ႔ သမိုင္း၀င္ Aေမြေျမေတြဆိုတာ
မင္းသိရဲ႔လား။ Aဲ့ဒီက လူေတြက သူတို႔ဟာ တန္းတူ Aခြင့္Aေရးကိုပဲ လိုခ်င္တာ။ မင္းေလ့လာလိုက္Uီး)
ျမန္မာမွာ ေမြးေမြး သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ Aဲဒီနိုင္ငံသား Aျဖစ္ မသတ္မွတ္ဘူး။
(ေျပာင္းျပန္ေျပာေနရတာ- Aရသာ ရွိရဲ႔လား။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား Aျဖစ္ခ်င္လူေတြထဲမွာ ျမန္မာႏြယ္ဘြား
မူဆလင္ေတြနဲ႔ ျမန္မာႏြယ္ဘြား တရုတ္ေတြ ဆိုတာ မင္းသိရဲ႔လား။ သူတို႔က ခြဲထြက္ေရးလည္း မေတာင္းဘူး။ ကိုယ္ပိုင္
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Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးလည္း မလိုခ်င္ဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံက တန္းတူညီမွ်ေသာ UပေဒေAာက္မွာပဲ ခိုလႈံခ်င္သူ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မင္း
မသိဘူး ထင္တယ္။- မင္းတို႔သာ ျမန္မာလို႔ နာမည္ခံၿပီး ေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံမွာ Aေရာင္ေျပာင္းသြားတဲ့ Aေကာင္ေတြ။ ျမန္မာ
ျပည္သား မူဆလင္ေတြကို ယိုးဒယားမွာ။ မေလးမွာ။ Aေမရိကန္မွာ- မင္းသြားၾကည့္ ပုဆိုး၀တ္လွ်က္။ ကြမ္းယာ၀ါးလွ်က္
မိမိကုိယ္မိမိ ျမန္မာလို႔ခံယူလွ်က္။ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ မင္းတို႔မွာသာ ပါးစပ္က ေAာ္ေနၿပီး- Aေရာင္ေျပာင္းသြားတဲ့ လူမ်ိဳးဆိုတာ သတိထားUီး။ Aထူးသျဖင့္ ျမန္မာမူဆလင္မ်ားနဲ႔ ကရင္တိုင္းရင္းသား တစ္ခ်ိဳ႔ကလြဲၿပီး ဘယ္သူမွ ပုဆိုးမ၀တ္ရဲ
ေတာ့ဘူး။ စာမတတ္ေပမတတ္လို႔ ရံုးကို ေရာက္ရင္ ဗမာလို႔ ၀န္ခံေနရတာကလြဲၿပီး ဗမာလကၡဏာ ဘာမွ မရွိေတာ့ဘူး
ဆိုတာ ေလ့လာလိုက္Uီး။)
သူတA
ို႔ ားလံုးက မြတ္ဆလင္လို႔ပဲ သတ္မွတ္တယ္။ လန္ဒန္မွာေမြးတဲ့ မြတ္ဆလင္က လန္ဒန္ကို မြတ္ဆလင္နိုင္ငံ ျဖစ္
ေAာင္လုပ္ဖ.႔ို ေဟာ္လန္မွာေမြးတဲ့ မြတ္ဆလင္က ေဟာလန္ကို မြတ္ဆလင္နိုင္ငံ ျဖစ္ေAာင္ လုပ္ဖ.ို႔ စပိန္မွာေမြး တဲ့ မြတ္
ဆလင္က စပန္ကို မြတ္ဆလင္နိုင္ငံ ျဖစ္ေAာင္လုပ္ဖ.ို ျမန္မာျပည္မွာေမြးတဲ့ မြတ္ဆလင္က ျမန္မာနိုင္ငံကို မြတ္ ဆလင္နိုင္ငံ
ျဖစ္ေAာင္လုပ္ဖ.႔ို သူတရ
ို႔ ႔ဲ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္က တစ္ကမၻာလံုး မြတ္ဆလင္နိုင္ငံ ျဖစ္ေစဖို။

All Muslims has Only one Purpose that is ISALAMIZATION!!
(Aဲ့ဒါ- ခံယူခ်က္ ယံုၾကည္ခ်က္ေပၚမွာ ခိုင္မာေသာ သစၥာကို ထားတာ။ NLD ပါတီကို သစၥာရွိတဲ့ လူက NLD ကို တိုးပြား
ေAာင္လုပ္ဖို႔။ နAဖ လမ္းစU္ကို ယံုၾကည္တဲ့သူက နAဖ လမ္းစU္ကို တိုးတက္ခိုင္မာေAာင္လုပ္ဖို႔ ဆိုတာ သူ႔ရဲ႔ တာ၀န္ပ။ဲ
ယံုၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္ မရွိဘ။ဲ လမ္းစU္တစ္ခု သာသနာ တစ္ခုကို လိုက္နာေနရင္ေတာ့ မင္းလိုပဲ သူမ်ားကို ပုတ္ခတ္ရင္း
ေလသနတ္ နဲ႔ပစ္ရင္း Aခ်ိန္ကုန္သြားလိမ့္မယ္။ ဘယ္လမ္းစU္ ဘယ္၀ါဒမွာမွ သစၥာရွိတဲ့သူ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ မင္း
တို႔လည္း က်ိဳးစား ေပါ့။ မင္းတို႔ကို ဘယ္သူက ကန္႔ကြက္ေနလို႔လ။ဲ ေရာက္ရာ Aရပ္မွာ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္။ ေစတီတည္။
Aလုပ္ကို မင္းေတာ့ေကာ မလုပ္ဘူးလား။-)
ကၽြမ္းက်င္သူေတြ တြက္ခ်က္ထားတာ ကေတာ့ .ဒီေမြးနွုန္းAတိုင္းသာ သြားမယ္ဆိုရင္. ၂၀၂၅ မွာဆိုရင္ Uေရာပ မ်ိဳးဆက္သစ္
လူငယ္Aားလံုးရဲ့ သံုးပံုတစ္ပံုဟာ မြတ္ဆလင္ေလးေတြ ျဖစ္ေတာ့မယ္။
(Aဲ့ဒီAတြက္ မင္း Aိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုပါေတာ့။- မင္းဆက္ေတြးလိုက္ေလ။ Aဲ့ဒီကၽြမ္းက်င္သူေတြက မမွားႏိုင္
ဘူး။ ၂၀၂၅ ဆိုရင္ မူဆလင္ေတြ လႊမ္းမိုးေတာ့မယ္။ ငါ့သမီး- ငါ့ေျမးေတြ မူဆလင္ေတြရဲ႔ မယားေတြ ျဖစ္ေတာ့မယ္-ဟုတ္လား။) (ၿပီးေတာ့ ဆက္ေတြး လိုက္Uီး- Aဲ့ဒီAခါ- ငါ့မ်ိဳးဆက္လည္း မူဆလင္ေလးေတြ ျဖစ္သြားမယ္။ မူဆလင္၀ါဒကို
ခ်စ္ခင္သြားမယ္။ Aခု ငါ ေျပာေနတဲ့ မူဆလင္ မုန္းတီးေရးေၾကာင့္ ငါေတာ့ ငါ့မ်ိဳးဆက္ရဲ႔ Aျပစ္ေျပာခံရမယ့္ Aေကာင္
ျဖစ္ေတာ့မယ္-- မင္း ဆက္မေတြးဘူးလား။ မင္းပဲ ေနာက္မ်ိဳးဆက္Aတြက္ စိတ္ပူတယ္ဆို။)
၂၀၆၀ မွာျပင္သစ္နိုင္ငံရ႔ဲ လူUီးေရရဲ႔ ၅၀% ေက်ာ္ဟာ မြတ္ဆလင္ေတြ ျဖစ္ေတာ့မယ္။ .Aဆိုးဆံုးပဲ။ လူမ်ိဳးေပ်ာက္ ေတာ့မယ္။
(မင္း ရင္ခံုႏႈန္း ျမန္လာၿပီလား။ မင္းရင္ခံုႏႈန္းေၾကာင့္ မင္းပဲ Aသက္ပါသြားမယ္။ မူဆလင္က ေလွ်ာ့မသြားဘူး ေမာင္ရင္။)
ဒ
ဲ ါက Aတြင္းစည္း .Aၾကမ္းမဖက္၊ ေသနတ္တစ္ခ်က္မေဖါက္ပဲ မြတ္ဆလင္နိုင္ငံျဖစ္ေAာင္ လုပ္နိုင္တယ္။ မြတ္ဆလင္
ျဖစ္သြားျပီးတဲ့ နိုင္ငံကို ခရစ္ယာန္နိုင္ငံ ျပန္ျဖစ္ေAာင္လုပ္ ဖို႔ေတာ့ မစU္းစားနဲ႔ေတာ့။ သစ္တံုးကမွ စိန္ျဖစ္နိုင္ေသး တယ္။
(ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္သြားတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခု Aာဏာရွင္စနစ္ ျပန္ျဖစ္လာမွာကို AေတြးAေခၚရွိသူတိုင္း ေၾကာက္တယ္။)
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ဘာလို႔လသ
ဲ ိလား။..Aစၥလာမ္UပေဒAရ..မြတ္ဆလင္

တစ္ေယာက္ဟာ

တျခားဘာသာေျပာင္းလိုက္ရင္

ေသဒဏ္ပ။ဲ

ဘယ္သူက ေျပာင္းရဲမွာလဲ။ One Way ပဲရိွတယ္။
(Aဲ့ဒီ Uပေဒကို ကုရ္Aာန္ထဲက ငါ့ကို ျပေပးႏိုင္မလား။ မင္းတို႔ ဘိုးေA ခရစ္ယာန္ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက မူဆလင္ေယာင္
ေဆာင္ၿပီး ၀ါဒျဖန္႔ဘို႔ ေရးသြားတဲ့ စာAုပ္ေတြထဲမွာပဲ ရွိတယ္။)
ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ေလာေလာဆယ္ Uေရာပနိုင္ငံ ေတြေလာက္ Islamization ဒဏ္ကို မခံစားရေသးဘူး။ ဒါဟာ ဘာ့ေၾကာင့္
လဲသိလား။????? သူေတာ္ေကာင္းေတြ Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ နိုင္ငံျဖစ္လ႔ို ဆိုျပီးေတာ့ ေစာက္တလြေ
ဲ တာ့ မေျပာနဲ႔။ Aေျဖမွန္က
ျမန္မာနိုင္ငံဟာ မစားေလာက္ေသးဘူး။ ဘယ္Aခ်ိ္န္ ၀ါး၀ါး ရလိ႔ု ခဏေလ်ွာ္ေပးထားတာ။
(ျမန္မာႏိုင္ငံကို Aိႏၵိယ မူဆလင္မင္းဆက္။ တရုတ္ျပည္ကို Aုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ မူဆလင္ မင္းဆက္ေတြေတာင္ သိမ္းပိုက္ သာသနာ
မျပဳခဲ့ဘူး။ မူဆလင္မွာ Aဲ့ဒီလို သိမ္းပိုက္ သာသနာျပဳတဲ့ စနစ္ရွိရင္- Aိႏၵယႏိုင္ငံမွာေတာင္ ဟိႏၵဴလို႔ ရွိေနမွာ မဟုတ္ဘူး။
Aဲ့ဒီေခတ္က သက္Uီးဆံပိုင္ေခတ္။ သက္Uီးဆံပိုင္ ေခတ္မွာေတာင္ မူဆလင္ေတြဟာ သူတစ္ပါး သာသနာကို မေစာ္ကား
ခဲ့ဘူး။ မင္းသမိုင္းကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္။ သာသနာျပဳတယ္ဆိုတာ ဘာသာတရား Aားလံုးက လုပ္တဲ့Aလုပ္။ Aစၥလာမ္မွာ
Aတင္းAဓမၼ သာသနာျပဳခြင့္ မရွိဘူး (၂း၂၅၆)။ မင္းကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာမွာ Aဲ့ဒီလို တရား၀င္ျပဌာန္း ေပးထားတာ ရွိရဲ႔လား။
မင္းAဘေတြ ေတာင္Aေမရိက တစ္တိုက္လံုးကို Aုပ္ခ်ဳပ္သြားလို႔ ခရစ္ယာန္ေတြ ျဖစ္သြားၾကတာ မင္းထည့္ မေျပာဘူး
လား။)
ဘာျဖစ္လို ့လဆ
ဲ ိုေတာ့ ကမၻာႀကီးေပၚမွာ USA နဲ ့England ဟာSuper Power Nations ေတြပ။ဲ Super Power နိုင္ငံ (၂)
ခုျဖစ္တဲ့ USA နဲ႔ England ကို မြတ္ဆလင္နိင္ငံ ျဖစ္ေAာင္လုပ္ ျပီးသြားရင္ တကမၻာလံုးမွာ မြတ္ဆလင္ေတြ လြမ္းမိုး
သြားျပီေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ကမၻာေပၚမွာ Fighters ေတြျဖစ္တဲ့ Uေရာပနဲ႔ Aေမရိကန္နိုင္ငံေတြကို Aရင္ဆံုး မြတ္ဆလင္
နိုင္ငံျဖစ္ေAာင္ Aားသြန္ခြန္စိုက္ၾကိဳးပမ္းေနတာ။ ေသနတ္တစ္ခ်က္ေဖါက္စရာမလိုဘူးေနာ္။ American မေတြကို ရနိုင္
သမ်ွယူ။
မြတ္ဆလင္ ကေလးေတြ Aဆမတန္ေမြးျပီး Generations မ်ိဳးဆက္ ၃၊၄၊ ခုေလာက္မွာ ေAးေAးေဆးေးဆး ၀ါးသြားမွာ။
Uေရာပနဲ႔ Aေမရိကန္နိုင္ငံေတြဟာ မြတ္ဆလင္ နိုင္ငံေတြ ျဖစ္သြားမွေတာ့ က်န္ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးတဲ့ တတိယနိုင္ငံေတြက
ဘာလုပ္နိုင္ေတာ့မွာလဲ။
(Aလင္းေရာင္ေရာက္လာရင္ Aေမွာင္က ေနရာဖယ္ေပးရမွာပဲ။- မင္းတို႔လည္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ Aလင္းလို႔ ခိုင္မာစြာ
ယံုၾကည္ရင္ က်ိဳးစားလိုက္ေလ။ က်ိဳးစားခြင့္ ရွိပါတယ္။ Uေရာပနဲ႔ Aေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားေတြက မင္းလို ပညာမဲ့ မဟုတ္ ဘူး။
ပိုၿပီးေတာ့မွန္တာကို လက္ခံမွာပဲ။ မင္းလိုAေကာင္မ်ိဳးေတြ သူတို႔ဆီမွာလည္း ေပၚခဲ့တယ္။ Aခုမင္းေတာင္ သူတို႔ဆီ က
Aမုန္းဇတ္သင
ြ ္း ဇတ္လမ္းကို ခိုးခ်ၿပီး ေျပာေနတယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ လိမ္လို႔ မရဘူး။ Aဲ့ဒီလို Aေကာင္ေတြကို Uေရာပသား
Aေမရိကန္သားေတြက တစ္စံုတစ္ရာ လိုက္ယံုခဲ့တယ္။ Aခုေတာ့ Aဲ့ဒီ လုပ္ဇတ္ဆရာႀကီး ေတြဟာ Aမွန္ တရားရဲ႔ ေAာက္
မွာ စက္ဆုတ္ ရြံရွာစရာ Aေကာင္ေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ မင္းလည္း Aရြယ္မလြန္မွီ သတိထားUီး။)
ဒါဟာတကယ့္ျပသနာၾကီးပါ။ ေညာင္ေစ့ေလးက သစ္ပင္ၾကီးကို မ၀ါးနိုင္ပါဘူးလို ထင္ေနရင္းနဲ႔ ပဲေညာင္ပင္လည္း ၀ါးလာ
ေရာ၊ မရွုနိုင္ မကယ္နိုင္ေသေရာ။
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(Aခု မင္းလည္း မရႈႏိုင္ မကယ္ႏိုင္တဲ့ Aသံနဲ႔ ေရနစ္ခါနီးေသမယ့္လူလို ေယာင္ယမ္းၿပီး ေAာ္ေနတာ မဟုတ္လား။- တစ္ခု
ဆက္ေျပာမယ္။ မင္းက Aမွန္တရားကို တကယ္ျမတ္ႏိုးရင္ မင္းကိုယ္ မင္း ဘယ္သူဘယ္၀ါ ဆိုတာ Aမွန္Aတိုင္း ေၾကျငာ
လိုက္ပါ။)
မုိဟာမက္(သို႔မဟုတ)္ လူ့သမိုင္းမွာ Aျမင့္ျမတ္ဆံုး တမန္ေတာ္ဟု မြတ္ဆလင္ေတြ သတ္မွတ္ထားသူ
(ဒါ Aေနာက္ ႏိုင္ငံက ပညာရွင္ေတြကိုယ္တိုင္ ၀န္ခံထားတာ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက Aဓိကရ သမိုင္း ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ
သန္းထြန္းကိုယ္တိုင္က Aဲ့ဒီစာAုပ္ကို ျမန္မာျပန္ထားတာ။ မင္း မဖတ္မိဘူးထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္မူဆလင္မွ
မုဟမၼဒ္ကို ဘုရားAျဖစ္ ကိုးကြယ္ရွိခိုးျခင္း မရွိဘူး။ မင္းသာ မင္းဘာလုပ္ေနလဲ ဆက္စU္းစားေပါ့။)

Mohammed, the Roll Model of All Muslims. He is "An excellent model of conduct." Qur'an 33:21.
He demonstrates "An exalted standard of character" Qur'an 68:4 He (Mohammed) is the supreme
example of behaviour for muslims to follow.
မြတ္ဆလင္Aားလံုးရဲ႔ စံျပပုဂိုလ္ကေတာ့ မိုဟာမက္ပါ။ သူဟာ မြတ္ဆလင္Aေပါင္းရဲ႔ စံနမူနာ ျဖစ္ပါတဲ့။ သူလုပ္ခဲ့တဲ့။
သူက်င့္ၾကံခဲ့တဲ့ဟာေတြ Aားလံုးကို မြတ္ဆလင္ေတြက တေသြမတိမ္း လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သူဘယ္သူ
လဲ?????????? သူဘာေတြေျပာခဲ့သလဲ????? သူဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ????????? ဆိုတာေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရေAာင္။
(မင္းေလ့လာသမွ်- ဆင့္ျပန္ေဖါက္သည္ခ်သမွ် မင္းAဘႀကီး ခရစ္ယာန္ ဇတ္ပ်က္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ေတာ့မယ္။ မဖတ္ခင္ကပဲ
သိေနၿပီးသား။ မင္းလည္း ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ငါသိေနတယ္။)
ေလာကၾကီးမွာ ေဒ၀ဒတ္ထက္ မိုက္တဲ့ေကာင္ရိွလား ဆိုျပီးလိုက္ရွာေနတာခုေတာ့ ေတြ႕ျပီ။
၁။ AာလာၾကီးAမိန္႔ Aရဆိုကာ ေခါင္းျဖတ္သတ္ျခင္း သူဟာAစက ဂ်ဳးလူမိ်ဳးေတြန႔ဲ ခရစ္ယာန္ေတြကို သူ႔ ကို တမန္ ေတာ္
Aျဖစ္ လက္ခံဖ႔ို စည္းရံုးခဲ့ပါတယ္။ မေကာင္းဆိုး၀ါးရဲ့ ေစတမန္ပေရာဖက္လာမယ္လို ့ၾကိဳသိေနတဲ့ ဂ်ဳးလူမိ်ဳးေတြနဲ

ခရစ္ယာန္ေတြက သူ႔ကို ျငင္းပယ္လိုက္ေတာ့ ဂ်ဳးလူမိ်ဳးေတြန႔ခ
ဲ ရစ္ယာန္ေတြကို Aစၥလာမ္ဘာသာရဲ႔ နံပါတ္(၁) ရန္သူ Aျဖစ္
ေတြ႔ရာသင္းခ်ိဳင္း ဓားမဆိုင္းသတ္ရမယ္လို့ Aမိန့္ေပးခဲ့ ပါတယ္။ မိုဟာမက္ကိုယ္တိုင္လည္းစံျပAျဖစ္ Arabia Desert မွာ
AစုAဖြ႔ဲ ေလးေတြန႔ဲ ေနတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ကုန္သည္ AစုAဖြ႔ဲ ေလးေတြကို ၀င္တိုက္ပါတယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးကုန္သည္ ေတြက
ခုခံေပမဲ့ မနိုင္နိုင္ေတာ့ လက္နက္ခ် Aရွုံးေပး Aည့့ံခံပါတယ္။ ဒီလိုလက္နက္ခ် Aရွုံးေပးေနတဲ့ လက္နက္မဲ့လူ ေတြကို
မသတ္ရဘူးဆိုတာ လူသားတိုင္းနားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိုဟာမက္ ကေတာ့ ဒီလိုလက္နက္ခ် Aရွုံးေပးေနတဲ့ လက္နက္မဲ့
ဂ်ဳးလူမ်ိဳးေယာက်ာ္း ၆၀၀ မွ ၉၀၀ Aတြင္းကို ရက္ရက္ စက္စက္ေခါင္းျဖတ္သတ္ခဲ့ပါတယ္။ သူကိုယ္တိုင္ လည္း စံျပ Aျဖစ္
၀င္ျဖတ္ျပခဲ့ပါတယ္။ Aဲဒီလို ျမင့္ျမတ္လွတဲ့ မိုဟာမက္ရဲ႔ ျမင့္ျမတ္လွတဲ့ ေစာက္က်င့္ေစာက္ၾကံ (လက္နက္မဲ့လူကို
ေခါင္းျဖတ္သတ္တာ)ကို မြန္ျမတ္လွတဲ့စံျပ Aက်င့္ AၾကံAျဖစ္ ယေန႔ထက္ ထိမြတ္ဆလင္ေတြက လိုက္နာ က်င့္သံုး
ေခါင္းျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့Aျပင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ကုန္သည္ေတြ ထဲက မိန္းမနဲ႔ေတြနဲ႔ ကေလးငယ္ ေတြ ကို ကၽြနA
္ ျဖစ္ေရာင္း
စားခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ကုန္သည္ၾကီးေပါ့ဗ်ာ။ ဒီၾကားထဲမွာ ေခ်ာေခ်ာလွလွ မိန္းမေလး ေတြကိုေတာ့ တဏွာဘီလူးႀကီး
မိုဟာမက္က သိတဲ့Aတိုင္းေပါ့။ Aာလာၾကီး ဆီက Aာရုံရလို႔ ဆိုျပီးမုဒိန္းက်င့္တာေပါ့။ ေAာ္ .တကယ့္ကို သူေတာ္စင္ၾကီး
ပဲေနာ္။
လူသတ္သမား+ဓားျမ + က်ြန္ကုန္သည္+ မုဒိန္းေကာင္ = တမန္ေတာ္မိုဟာမက္
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(ဒါAကုန္ပဲလား။ ဆက္ေျပာUီး မႈသားေတြ။ မင္းရဲ႔ ဘာသာတရားက မႈသားေျပာဘို႔ သြန္သင္ဆံုးမထားတာ ဆိုေတာ့
မင္းAေနနဲ႔ မႈသားကို တရား၀င္ ေျပာခြင့္ ရွိေနတယ္ေပါ့။ ဆက္ေျပာ-။ Aထက္မွာ မင္းေျပာလိုရာ ေျပာဘို႔က်ေတာ့
မင္းဖေထြးေတြ ဘာသာျပန္တဲ့ ကုရ္Aာန္ ဘာသာျပန္ကို သံုးခဲ့တယ္။ Aခု မင္းေျပာတဲ့ Aခ်က္က်ေတာ့ မင္း ဘယ္က်မ္းက
ေျပာတာလဲ။ ေပးေလ က်မ္းကိုး က်မ္းကား။)
၂။ မိုဟာမက္နွင့္သူE။္ မယားႀကီး၊ မယားလတ္။ မယားငယ္၊ေပါင္း ၆၁ ေယာက္ ေAာက္ပါတရား၀င္ Aစၥလာမ္မစ္ Official

Islamic Books မ်ားမွာပါပါတယ္။
Reference Islamic Books: 1.Sahih Al-Bukhan/ 2. Sahih Muslim/ 3. The Prophetical life history by ibn
kathir / 4. The Prophetical life history by Ibn Hesham / 5.The Halabin prophetical life hitory/ 6. The
Golden pealries by Al-Masoudy / 7. The Wives and children of the prophet by Amir Muhna / 8. The
Wives of the prophet by Iman Al-Salhy Al-Demeshky / 9. The wives of the prophet by Al-Waqedy /
10.The prophet's women by Bent Al-Shate' /11. Muhammad the messenger of God by Muhammad
Reda/ 12. Al-Tabakat Al-Kobra by Ibn Saad/13. The incursions by Ibn Ishak .
ေရာမႀကိတ္နဲ႔ ေပးလိုက္စမ္္းပါ စာမ်က္ႏွာ AတိAက်။ မင္းက ဆရာတင္တားတဲ့ ဂ်ဴးေတြမွာ သူတို႔တမန္ေတာ္ ေလာတက
ကိုယ္သမီးAရင္း ႏွစ္ေယာက္ကို Aရက္မူးၿပီး မုဒိန္းက်င့္လိုက္တာ မင္းသိရဲ႔လား- ကမၻာUီး ၂၀း၃၀-၃၈ မွာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္။
ယုဒလို႔ေခၚတဲ့ ဂ်ဴးမ်ိဳးႏြယ္ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႔ Uီးေဆာင္ နာယကေတြက Aစ္ကိုမိန္းမကို ေမထံုျပဳလိုျပဳ။ သမီးရင္းကို ေမထံုျပဳ
လိုျပဳနဲ႔ လူျဖစ္လာတဲ့ လူေတြဆိုတာ မင္းသိရင္ ေကာင္းေလစြ။ (ကမၻာUီး ၃၈း၈-၁၀))
မယားစာရင္းလာပါျပီး၊။ (၆၁) ေယာက္ေနာ္။ (ဟ- တယ္Aလာႀကီးပါလား။ ငါေတာင္ ငါ့တမန္ေတာ္ Aဲ့ဒီေလာက္ စြံမွန္း
မသိခဲ့ဘူး။ ဘယ္က်မ္းေတြမ်ားမွာ ပါသလဲ ေျပာေပးစမ္းပါ။)
သူေတာ္ေကာင္းၾကီး မိုဟာမက္ဟာ ေသခါနီးမွာသူ့ မယားေတြကို စိတ္မခ်လက္မခ်ျဖစ္သြားရွာတယ္.။

1/ Asma' Bent Al-Salat

32/Saba Bent Sofyian

2/ Asma' Bent Al-No'man

33/Zainab Bent Khozimah Al Hefalya

3/ Asma' Bent Ka'b
34/ Slahma Bent Najdah
4/ Al-Sha Bent Refa'h
35/ Sana' Bent Al-Salt
5/ Al-Sharba' Bent Omer
36/ Sowda Al-Korashya
6/ Al-Alia' Bent Dhoubian
37/ Sowda Bent Zama'
7/ Om Habba Bent Abe Solyian
38/ Sharafa Bent Khalyfa
8/Om Haram
39/ Safya Bent Hoyai
9/ Om Saima Al Makhzomya
40/ Dida'h Bent Amer
10/ Om Shriek Bent Ghazia
41/Diba'f Bent Jamdab
11/ Om Striek Al-Dosys
42/ Aisha Bent Abe Baker
12/ Om Shriek Al-Ansarya
43/ Aza Bent Abe Sofyian
13/ Om Shriek Al-Karashya Al-Ameray 44/Omra Al-Ghafarya
14/ Om Shriek Bent Jabber Al-Ghafarya 45/Omra Al-kalabeya
15/ Om Hany Bent Abe-Taleb
46/Omra Bent Mo'arway
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16/ Omayma bent Al-No'man
17/ Omayma Bent Sharahyl
18/ Bent Gandab
19/ Jarya't Zainab Bent Jahsh
20/ Jamra Al-Maznya
21/ Jamra Bent Al-Hanth
22/Jone Bent Al-Hanth
23/ Habiba Bent Sahl
24/ Hafsa Bent Omer Bin Al-Khatab
25/ Khadja Bent Khoiled
26/ Khawiah Bent Al-Hazei
27/ Khawfah Bent Hakim (his aunt)
28/ Khawiah Bent Sahi
29/ Rayhan Bent Zaied Al-Karazia
30/ Zelikha Al_Quraza
31/ Zainab Bent Jahsh

47/ Omra Bent Yazied Ben Rawas
48/ Ghaziah Bent Oaf
49/ Al-Fatah Al-Fazawya
50/ Fatima Bent Sarij
51/Fatima Bent Al-Dahak
52/ Quadla Bent Quies
53/ Kanadia Bent Al-No'man
54/ Leyia Bent Al-Khodaiem
55/ Leyia Bent Hakim Al-Ansarya
56/ Maria the Coptic
57/ Malkia Bent Ka'b
58/ Maymouna Bent Al-Hanith
59/ Na'ama
60/ Habia Bent Quies
61/ Hend Al-Makhzomya

ဒီမယားေတြထဲမွာ ထူးျခားတာက 42/ Aisha Bent Abe Baker ဆိုတဲ့ ကေလးငယ္ေလးကို ၉နွစ္Aရြယ(္ ၃တန္းAရြယ)္
မွာ Aသက္၅၄နွစ္Aရြယ္ မိုဟာမက္က မုဒိန္းက်င့္ခဲ့ပါတယ္။ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ Aသက္၅၄နွစ္Aရြယ္ေသခါနီးၾကီး
ကာမဘီလူးတဏွာရူးၾကီး မိုဟာမက္ က ၉နွစ္Aရြယ္ (၃တန္းAရြယ)္ ကေလးငယ္ေလးကို မုဒိန္းက်င့္ေနတဲ့ပံု။
(မင္းမဆိုးဘူး။ Aေနာက္တိုင္းသားေတြ ေရးသမွ် မင္းဘုရားက ေျပာသလို လိုက္ယံုေတာ့တာပဲ။ Aေနာက္တိုင္းသားေတြ
ေရးတဲ့ စာAုပ္မွာ ရွင္ေဂါတမ ေသေတာ့- သူ႔Aေလာင္းကို Aမ်ိဳးသမီးေတြက ၾကည့္ခ်င္တယ္။ Aထူးသျဖင့္ ကာမ တဏွာ
ကို သတ္ထားလို႔ ေယာက်္ားAဂၤါမ်ား က်န္ရွိေနေသးရဲ႔လားလို႔ စပ္စုတယ္။ ညီေတာ္ Aာနႏၵာ ဆီမွာ ၾကည္ခင
ြ ့္ ေတာင္းလို႔
ညီေတာ္ Aာနႏၵာက ရွင္ေဂါတမရဲ႔ Aေလာင္းကို လွန္ျပလိုက္တယ္။ Aဲ့ဒီAခါ ၾကည့္ရႈတဲ့ Aမ်ိဳးသမီးေတြက ဟယ္ ငွက္ေပ်ာ
ဖူးႀကီးေလာက္ ရွိေလရဲ႔လို႔ Aံ့ၾသေၾကာက္ရြံ႔သြားၾကတယ္တဲ့- Aဲ့ဒါေၾကာင့္ ေဂါတမဟာ သူ ဟိုဒင္းႀကီးက (ငယ္စU္က
ေမာင္းမတစ္ေထာင္နဲ႔ Aတူေပ်ာ္ပါးဘို႔ တဏွာရာဂ ႀကီးစြာ ေဆးမ်ိဳးစံုကို သံုးခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး ဟိုဒင္းႀကီးက မိန္းမေတြနဲ႔
ေနမရေAာင္ ႀကီးသြားလို႔ ေတာထြက္ၿပီး မိန္းမ မယူေရး တရားကို ေဟာခဲ့တာလို႔ ေရးထားတယ္။- Aဲ့ဒီစာ Aုပ္ကို ဆရာ
ေမာင္Aံ့က ျမန္မာလို သာသနာ ၂၅၀၀ ခရီးဆိုၿပီး ျဖတ္ညႇပ္ျပင္ဆင္ ခိုးခ်ေရးသားတယ္။ ပထမUီးဆံုး Aႀကိမ္ ပံုႏွိပ္မွာ ငွက္
ေပ်ာဖူးေလာက္ႀကီးဆိုတာ ပါေသးတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ညီေတာ္Aာနႏၵာက ေဂါတမAေလာင္း Aဂၤါ ဇတ္ကို ဖြင့္ျပ
တယ္လို႔ ေရးထားတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သံဃာယနာတင္တာမွာ ညီေတာ္Aာနႏၵာကို မထည့္ဘို႔ ရဟန္းေတာ္ တစ္ခ်ိဳ႔က ေျပာခဲ့
တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ မင္းဖတ္ၾကည့္လိုက္။-- ၿပီးေတာ့ မင္းဘုရား Aေနာက္တိုင္းသားေတြ ေျပာသမွ် မင္း မစU္းစားပဲ ယံု
လိုက္ေတာ့။- ဟုတ္လား။)
မိုဟာမက္ႀကီးက သူA
႔ ေဒၚAရင္း 27/ Khawfah Bent Hakim (his aunt) နဲ႔လည္း လိင္ဆက္ဆံပါေသးတယ္။
(Aေနာက္တိုင္းသားေတြ AဆိုAရ ေဂါတမလည္း သူ႔မိေဒြးေတာ္ ေဂါတမီေရာ။ သူဖေAတူ Aေမကြဲ ညီမ ေတြေရာ တစ္
ေယာက္မွ မလြတ္ခဲ့ဘူး။ သူတို႔ရဲ႔ ေယရႈတစ္ပါးပဲ Aျဖဴစင္ဆံုးလို႔ ေရးသားၾကေလရဲ႔။ Aခု ေယရႈရဲ႔ သားမယားေတြ။ မိသားစု
ေတြ Aေလာင္းဂူကို ေတြ႔ထားေတာ့မွ ပါးစပ္နဲနဲ ပိတ္လာတာ။ သူ႔Aေမကိုလည္း သူဆခ
ဲ ဲ့တယ္ ဆိုပ-ဲ မခုေတာ့ သူတို႔
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ကိုယ္တိုင္ပဲ ေယရႈဟာ ျပည့္တန္ဆာမ မာဂဓလမာရိနဲ႔ ကာမဂုဏ္ခံစားလိုက္တာ လြန္ေရာလို႔ ေရးေနတာပဲ။- Aဲ့ဒါ မင္းက
ဘုရားေဟာ Aျဖစ္လက္ခံယံုၾကည္တဲ့ Aေနာက္တိုင္းသားေတြရဲ႔ ေရးက်မ္းေတြမွာ ပါေနတယ္။- ဒါေတြကိုလည္း မင္း
သရဏဂံု တည္လိုက္ ဟုတ္လား။ -)
သူ့သားရဲ့မယား(ေခၽြးမ) နဲ႔လည္း လိင္ဆက္ဆံခဲ့ပါေသးတယ္။
(မုဟမၼဒ္မွာ သားတစ္ေယာက္မွ မရွိဘူးဆိုတာ မင္းလို ဗဟုသုတ နဲတဲ့Aေကာင္ကေတာ့ ဘယ္သိမလဲ။)
Aစၥလာမ္ သမိုင္းမွာ Aျမင့္ျမတ္ဆံုး သူေတာ္ဇင္ၾကီးရဲ႔ Aေၾကာင္းကို နည္းနည္းေတာ့ သေဘာေပါက္လာၿပီ ထင္တယ္။
(မင္းက မင္းAဘ ခရစ္ယာန္ ဇတ္ပ်က္ Aယုတ္တမာေတြကိုသာ ပိုၿပီး ျမင့္ျမတ္မွန္ကန္တယ္လို႔ ထင္ေနတာ ငါသိပါတယ္။
မင္းလည္း ဗုဒၶဘာသာ Aစစ္ဆိုရင္ မင္းကိုးကြယ္တဲ့ ယံုၾကည္တဲ့ ဗုဒၶေဂါတမကို ပုတ္ခတ္ထားတာကို တရားလို႔ မွတ္ယူ
ေနဘို႔ မသင့္ဘူး။ မင္း ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ဘဲ ကလိန္က်စ္Uာဏ္နဲ႔ မူဆလင္နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာAၾကား ရန္တိုက္ေနသူဆိုေတာ့
မင္းAေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႔ စကားကို တရားလို႔ မွတ္ယူလိုက္ေပါ့ကြာ။ Aခ်ိန္တန္ရင္ေတာ့ Aေျဖမွန္ဟာ ေနမင္းႀကီး တစ္ဆူလို
ထြက္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။)
မိုဟာမက္ၾကီးက ခ်ီးစားရင္ေတာင္ လိုက္စားမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြကေတာ့ .Aာလာဘုရားၾကီးက
ဒီလိုလုပ္တာကိုခင
ြ ့္ျပဳတယ္။
(Aခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ မင္းက Aေနာက္သားေတြ ခ်ီးေကၽြးတာကို ေထာပတ္ထင္ၿပီး ၿမိန္ေရယွက္ေရ စားေနတယ္
ဆိုတာ မင္းကိုမင္း သိမွာပါ။)
တိ႔ု မိုဟာမက္ၾကီးေတာင္ ဒီလိုလုပ္ေသးတာပဲ ဆိုျပီး။ မယားေတြ Aမ်ားၾကီးယူ။ ကေလးသူငယ္ေတြကို မုဒိန္းက်င့္ Women

Abuse, Child Abuse, ေတြဟာ ယေန႔ Aစၥလာမ္ Aမ်ိဳးသမီးငယ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားေနရတဲ့ ျပႆနာ ပါပဲ။
(မင္းကိုယ္မင္း သူေတာ္ေကာင္းလုပ္ၿပီး ဘာသမိ ညာမသိ Aစၥလာမ္ Aမ်ိဳးသမီးေတြကို သနားျပေနလိုက္တာ။ မင္းပဲ
ေျပာခဲ့တယ္ Uေရာပမွာ Aေမရိကန္မွာ Aမ်ိဳးသမီးAမ်ားႀကီးကို မူဆလင္ေတြက ယူႏိုင္တယ္ဆို။ Aဲ့ဒီAမ်ိဳးသမီးေတြက
မင္းေလာက္ ပညာ မတတ္လို႔ မူဆလင္ေတြကိုပဲ ယူေနရတာလား။ ေယာက္်ားဘက္ကခ်ည္း ယူလို႔ မရဘူးဆိုတာ မင္း
နားမလည္ဘူးလား။ Aမ်ိဳးသမီးလည္း သေဘာတူဘို႔ ခ်စ္ဘို႔ ႀကိဳက္ဘို႔ လိုေသးတယ္ဆိုတာ မင္းေမ့ေနသလား။ လူ႔
Aခြင့္Aေရးကို ျမတ္ႏိုး တတ္တဲ့ Aဲ့ဒီ Uေရာပ Aေမရိကန္သူေတြက သူတို႔Aတြက္ လူ႔Aခြင့္Aေရး မရွိဘဲ မူဆလင္ ေတြကို
ယူေနတယ္မ်ား မင္း ထင္ေနသလား။ မင္းမွာ Aစြမ္းရွိရင္ တစ္ေယာက္ေလာက္ ယူၾကည့္လုိက္ေလ။ မင္းလို လူမ်ိဳးကို
(ေAာက္တန္းစား Aက်င့္ရွိတဲ့ လူက)ို ေAာက္တန္းစား ငမဲမကေတာင္ စU္းစားမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကိုယ့္ဟာကို
သိလိုက္ပါ။
မြတ္ဆလင္ေကာင္ တစ္ေကာင္က တရား၀င္မိန္းမ ၄ေယာက္ (Aမ်ားဆံုး AေရAတြက္ Aကန္႔ Aသတ္မရွ)ိ ယူခင
ြ ့္ ရွိေပမဲ့။
မိန္းမတစ္ေယာက္ကေတာ့ ေဖာက္ျပန္တယ္လို႔ သံသယရိွရင္ တရား၀င္ လည္လွီးသတ္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။
(ဘယ္က်မ္းမွာမ်ား ျပဌာန္းထားတာလဲ။ ငါသိသေလာက္ေတာ့ မင္းရဲ႔ ဆရာႀကီးေတြ ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာမွာသာ မယားကို
Aကန္႔Aသတ္မရွိ ယူႏိုင္တယ္ ဆိုတာပဲ။- ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၂၁း၁၀ ကို ၾကည့္လိုက္။ ၿပီးေတာ့ မင္းဟာ ဗုဒၶဘာသာ
တကယ္ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဗုဒၶ ဘာသာမွာ မယားယူခင
ြ ့္ Aကန္႔Aသတ္ကို ေပးမထားဘူး- ႀကိဳက္သေလာက္ယူလို႔ရတယ္ဆိုတာ
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မင္းသိရဲ႔လား။ ေယာက္်ားေကာင္း ေမာင္းမတစ္ေထာင္ဆိုတဲ့ စကားပံုAတိုင္းသာ က်င့္သံုးေနတယ္ဆိုတာ မင္း မသိဘူး
လား။ Aစၥလာမ္မွာ Aမ်ိဳးသမီး ၄ ေယာက္ဆိုတာေတာင္ Aေၾကာင္းရွိမွ။ ဒါေတာင္ Aဲ့ဒီ ၀ါက်မွာပဲ တစ္ခါတည္း ေျပာထား
တာက တစ္ေယာက္တည္းသာ ယူပါတဲ့။ ငါတို႔က ကုရ္Aာန္ကို ရာႏႈန္းျပည့္ လိုက္နာတယ္။ မင္းေျပာတဲ့ ေပါက္ကရ က်မ္း
ေတြကို ဘယ္မူဆလင္ကမွ သိလည္း မသိဘူး။ လုိက္လည္း မလိုက္နာဘူးဆိုတာ မင္း မသိဘူးထင္တယ္။
ေယာက်ာ္း သေဘာမတူရင္ မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ သူ့လင္ကို ေသတဲ့Aထိ ကြာရွင္းခြင့္မရိွပါဘူး။ မြတ္ဆလင္ ေယာက်ာ္း
က ေတာ့ သူ့မိန္းမကို ကြာခ်င္ရင္ မိန္းမက သေဘာတူတူ၊ မတူတူ နင့္ကိုငါကြာတယ္လို႔ (၃) ေျပာလိုက္ရံုနဲ႔ တရား၀င္
ကြာရွင္းျပီးသား ျဖစ္သြားပါတယ္။
(မင္းက Aမွန္တရားဆိုတာကို ဖံုးကြယ္ဘို႔ ေတာ္ေတာ္ ျမတ္ႏိုးခံုမင္တဲ့ သူပ။ဲ ဟို Aထက္မွာ မင္းပဲ ေျပာခဲ့တယ္။ မူဆလင္
ေတြဟာ သူတို႔ ကုိရမ္က်မ္းကို ရာႏႈန္း တစ္ရာ လိုက္နာတယ္ဆို။ Aခု ကြာရွင္းျခင္း Uပေဒမွာလည္း မင္းထင္တဲ့ ၾကားဘူး
နား၀ ေတြကို ေျပာျပန္ၿပီလား- လင္မယားကြင္ရွင္း ျပတ္စဲျခင္း Uပေဒကို ကုရ္Aာန္ ၂း၂၂၈---၂၃၂ ထိမွာ ျပဌာန္း ထားတယ္။
မင္း Aေသခ်ာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္။ မိန္းမဘက္ကလည္း ကြာရွင္းခြင့္ရွိတယ္။ Aမ်ိဳးသား Aမ်ိဳးသမီး တန္းတူ Aခြင့္Aေရး
ရွိတယ္။ စိတ္လိုက္မာန္ပါ ကြဲၾကၿပဲၾက မျဖစ္ေစဘို႔ ႏွစ္Uီးႏွစ္ဘက္ကို ေသြးေAးသြားေAာင္ Aခ်ိန္ယူၿပီး သံုးႀကိမ္းသံုးခါ
စU္းစားခိုင္းတယ္။ မိန္းမဘက္က ျပန္ေပါင္းခ်င္လည္းရတယ္။ ေယာက္်ားဘက္က ျပန္ေပါင္းခ်င္လည္း ရတယ္။ ႏွစ္Uီး
ႏွစ္ဘက္ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ သေဘာတူဘို႔ေတာ့ လိုတယ္။ မင္း ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဟုတ္လား။ ကြသ
ဲ ြားခဲ့ ရင္ေတာင္ ကေလး
စရိတ္ကို ဘယ္လိုေပးရမယ္လို႔ ၂း၂၃၃ မွာ ျပဌာန္းထားေပးတယ္။ မင္းတို႔ ယံုၾကည္လက္ခံေနတဲ့ ဘာသာတရား ေတြထက္
ေကာင္းမြန္တယ္။ တိက်တယ္။ ဒီေန႔ Uပေဒ Aေကာင္းဆံုး Aေမရိကန္မွာလည္း ဒီUပေဒAတိုင္းပဲ ျပဌာန္းထားတယ္။
ဆိုတာ မင္းသိရဲ႔လား။
ဗုဒၶဘာသာမွာ သူတပါးသား မယားကို ျပစ္မွားတဲ့သူဟာ Gay ျဖစ္ျပီး ငရဲAိုးေဇာက္ထိုးက်ပါတယ္။ ဒု-သ-န-ေသာ
ဆိုတာၾကားဖူးၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။
(Aဟ- Aဟုတ္ႀကီးပါလား။ ဒါဆို မင္းေျပာသလို Gay ျဖစ္သြားတဲ့ လူ တစ္ေယာက္ေလာက္ သက္ေသျပစမ္းပါ။ Gay ျဖစ္
တယ္ဆိုတာ ေမြးရာပါ ဗီဇ- Uီးေဏွာက္မွာ Aမွ်င္ငယ္တစ္ခု ပိုၿပီး ပါေနတယ္ ဆိုတဲ့ ေဆးသုေတသနကို မင္း သိရဲ႔လား။
သူမ်ား မယားကို ေစာ္ကားတဲ့ သူ ေယာက်ားရင့္မႀကီးက ဘယ္လိုလုပ္ Gay ျဖစ္မလဲ။ သူတစ္ပါး သားမယားကို ေစာ္ကား ရင္
Aကုသိုလ္ျဖစ္တယ္။ ငရဲက်မယ္ ဆိုတာ လက္မခံႏိုင္ စရာ မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ Gay ျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ ပံုျပင္ကိုေတာ့ ရွင္ေဂါတမ
ေဟာခဲ့တာ လံုး၀ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ေမာင္ရင္။ ငါက မင္းထက္ မင္းဆရာထက္ ပိဋကကို ပိုၿပီး ကၽြမ္းက်င္တယ္ ဆိုတာ ယံုလိုက္ပါ။Aစၥလာမ္မွာ သူတစ္ပါး သားမယားကို ျပစ္မွားရင္ ႀကီးေလးစြာ Aျပစ္ေပးခံရမယ္လို႔ ကုရ္Aာန္ ၂၄း၃-၅ မွာ တိုက္ရိုက္
ျပဌာန္းထားတယ္။ မင္းက Aဲ့ဒါကိုေကာ သိရဲ႔လား။ မင္းရဲ႔ ဆရာႀကီးေတြ သာသနာမွာသာ သူမ်ား မယားကို ျပစ္မွားတာ
Aတြက္ တိက်တဲ့ Aျပစ္ဒဏ္မရွိဘူး။ ငရဲက်မယ္။ ငနီက်မယ္ဆိုတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြပဲ ရွိတယ္။ ဘာမွ ေရေရရာရာ Uပေဒ
မရွိဘဲ ထင္ရာကို ေလွ်ာက္ေျပာ မေနနဲ-႔ ဟုတ္ၿပီလား။
ဒီေတာ့ကာ သူတပါး သားမယား။ သမီးပ်ိဳေတြကို ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့မို ဟာမက္ၾကီးဟာ AခုAခိ်န္မွာ ဘယ္ဘံုဘ၀မွာ ေရာက္ ေန
တယ္ဆိုတာ Aထူးေျပာေနဖို႔ မလိုေတာ့ဘူး။ လူဘ
႔ ၀မွာ ဒီေလာက္ သူတပါး သားပ်ိိဳသမီးပ်ိဳေတြ ဖ်က္ဆီးခဲ့တာေတာင္
Aားမရေသးဘဲ မိုဟာမက္ၾကီးဟာ ေသျပီးတာေတာင္ေကာာင္းကင္ဘံုမွာ Aပ်ဳိစင္၇၂ေယာက္ႏဲ့ ေပ်ာ္ပါးေနUီးမယ္ဆိုပ.ဲ
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(Aဲ့ဒီ Aပ်ိဳစင္ ၇၂ ေယက္ထဲမွာ မင္းAဖြားမ်ား ပါေနမလားပဲ- ။ ငါတို႔ Aစၥလာမ္မွာ နတ္သမီး ၇၂ ေယာက္နဲ႔ ေပ်ာ္ပါး တယ္ပဲ
ထားUီး။ ေယက်္ားက မိန္းမAမ်ားကို ေပ်ာ္ပါးတာ သိပ္ျပသနာမရွိဘူး။ ပိဋကကိုၾကည့္လိုက္ ခုဒၵကနိကာယ ေထရီAပဒါန
ပUၥဒီပိကာ ေထရီ (ရဟန္းမ) က- သူေကာင္းမႈလုပ္လို႔ (ဆီမီးပူးေဇာ္ခဲ့လ)ို႔ ရွစ္က်ိပ္ေသာ နတ္မင္းတို႔၏ မိဖုရား။ တရာေသာ
စၾကာ၀ေတးမင္းတို႔၏ မိဖုရား ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ AတိAက် ဆိုထားတယ္ (သုတ္နံပါတ္ ၁၀၂ ကိုၾကည္)့
Aဲ့ဒီ ရဟန္းမေတာ့ ေယာက္်ားေပါင္း ၁၈၀ ေAာက္မွာ ညက္ညက္ေက်ဘို႔သာ ျပင္ေတာ့။ ဒါေတာင္ သူက ဂုဏ္ယူေန ေလရဲ႔။
-Uဒက ဒါယိကာ ေထရီ (ရဟန္းမ)က ငါးက်ိပ္ေသာ နတ္မင္း။ ႏွစ္က်ိပ္ေသာ စၾကာ၀ေတးမင္း (စုစုေပါင္း ၇၀) နဲ႔ (သုတ္ ၁၂၀)၊
-Eကူေပါသတိကာ (ရဟန္းမ)က ေျခာက္က်ိပ္ေလးေယာက္ေသာ နတ္မင္း။ ေျခာက္က်ိပ္သံုးေယာက္ေသာ စၾက၀ေတးမင္း
(စုစုေပါင္း ၁၂၇ ေယာက္န)ဲ႔ Eကူေပါသထိက၀ဂ္ သုတ္နံပါတ္ (၈)Aဲ့ဒီေတာ့ Aဲ့ဒီရဟန္းမေတြ နတ္ျပည္မွာ ခံစားဘို႔Aတြက္ ေယာက္်ားေတြ မရွိရင္ စည္းဇိမ္ပ်က္သြားမွာေပါ့။ ငါတို႔ Aစၥလာမ္
က (မင္းယံုၾကည္တဲ့Aတိုင္း) ေနာင္ဘ၀ထိ ပါရမီလိုက္ျဖည့္ေပးတယ္ ဆိုရင္ေကာ၊- မင္း သာဓု မေခၚႏိုင္ဘူးလား ေမာင္ရင္၊
၃။ ရီွးယားUပေဒ As to the thief, male or female, cut off his or her hands. Qur'an 5:38 သူခိုးကို ခိုးတဲ့
လက္ျဖတ္ပစ္။ (Aဲ့ဒီ လက္ဆိုတာကို မင္းနားမလည္ေသးဘူး ေမာင္ရင္။ မင္းလို ငတံုးကေတာ့ လူခႏၶာကိုယ္က လက္လို႔ပဲ
ထင္မွာေပါ့။ ေမြးရာပါ လက္မရွိဘဲ ပါးစပ္နဲ႔ ကိုက္ခိုးတဲ့ လူက်ေတာ့ မင္းဘယ္လို နားလည္မလဲ။ ငါတို႔ ကုရ္Aံက မင္းေလာက္
ပညာမဲ့တဲ့လူေတြ နားမလည္ႏိုင္တာ မဆန္းပါဘူး။ )
ေဖာက္ျပန္တဲ့ မိန္းမကို ေက်ာက္တံုးနဲ႔ ေသသည္Aထိေပါက္သတ္ ။.. etc....
ျပစမ္းပါ- ဘယ္က်မ္းမွာ ပါသလဲ။ ကုရ္Aာန္ က်မ္းမွာ ခဲထုသတ္လို႔ မပါတာ Aမွန္ပဲ ေမာင္ရင္။
ဒီေလာက္ဆိုရင္ မိုဟာမက္ဆိုတဲ့ေကာင္ၾကီးဟာ ဘယ္လိုေကာင္ၾကီးလဲဆိုတာ သေဘာေပါက္ျပီထင္ပါတယ္။
(မင္းလို ေAာက္တန္းစား တစ္ေယာက္က ေျပာတာကို စာဖတ္သူေတြက ေျပာင္းျပန္ ေကာက္ယူလိုက္လိမ့္မယ္၊ ပညာတတ္
ေတြကို Aရူးလို႔ မထင္န)ဲ႔
.ဒီစာကိုပို႔ရတဲ့ Aေၾကာင္းရင္းက ဒီAျဖစ္Aပ်က္ေတြကို သတိထားမိဖို႔ပါ။ လူေတြဟာ ကမၻာAႏွံက Aၾကမ္းဖက္ တိုက္ ခိုက္
မႈေတြကိုေတာ့ သတိထားမိတယ္။ ေၾကာက္ရြံၾကတယ္။ ကာကြယ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစိမ့္စိမ့္နဲ႔ လူမ်ိဳး ၀ါးမ်ိဳေနတာကို ေတာ့
သတိမထားမိၾကဘူး။ Aယူမွား၀ါဒ၊ ဘာသာတရားၾကီး ျပန္႔ပြားလာမဲ့ Aေရးကို ကိုယ္တတ္စြမ္း သေလာက္ေလး ကာ
ကြယ္ၾကပါ။
(ေဆြးေျမ႔ၿပိဳပ်က္က်ၿပီး ဒ႑ာရီေတြေနရာမွာ ယုတၱိရွိတဲ့ Aမွန္တရားေတြဟာ လူသားမ်ိဳးဆက္ Aတြက္ ၀င္ေရာက္လာ ေန
တာကို မင္းလို မိရိုးဖလာ ပညာမဲ့ မလိုမုန္းထား ျပဳတတ္သူေတြကသာ ကာကြယ္ထားလိမ့္မယ္။ ပညာရွင္ေတြက လက္ကမ္း
ႀကိဳဆိုေနတာ ကမၻာနဲ႔ A၀ွမ္းပဲ။)
ကိုယ္ကိုးကြယ္ေနတဲ့ ဘာသာကို ကိုယ္တိုင္ သေဘာက်ခ်င္မွ က်လိမ့္မယ္။ Aားနည္းခ်က္ ေတြရွိတာကိုလေ
ဲ တြ႔ ေကာင္း
ေတြ႔လိမ့္မယ္။
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(မင္း ၀န္ခံစရာ မလိုပါဘူး။ ကမၻာက သိေနပါတယ္။)
ဒါေပမဲ့ Aခု သင္ကိုးကြယ္ေနတာ ဘာဘာသာပဲျဖစ္ပါေစ.. ေသခ်ာတာကေတာ့ Aစၥလာမ္ ဘာသာေလာက္ မမိုက္ရိုင္း ပါဘူး၊
မရက္စက္ပါဘူး။
(Aခု မင္းလို စာေရးဘို႔ သင္ေပးတဲ့ ဘာသာကို ပိုမို သန္႔ရွင္းတဲ့ ဘာသာတရားက သင္ေပးတာလို႔ ဘယ္ပညာရွိက သတ္
မွတ္မွာလဲ)
သင့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ Aစြယ္ေကာင္းလို႔ Aစၥလာမ္ဘာသာကို စိတ၀
္ င္စား ေနသူမ်ား ရွိခဲ့ရင္ ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္သလို မထား
လိုက္ပါနဲ႔။
(မူဆလင္က ဘယ္သူ႔ကိုမွ မဆြယ္ဘူး။ Aစၥလာမ္ သာသနာက လမ္းေဘးက ဟင္းရြက္ ကဇြန္းရြက္ မဟုတ္ဘူး။ Aခ်ိန္
တန္ရင္ Aမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးတဲ့ သူေတြ သူ႔ဟာသူ ေရာက္လာတာပဲ။ Aဲ့ဒီ Aတြက္ပဲ တံခါး ဖြင့္ထားတာ ေမာင္ရင္ေရ႔။
ေမာင္ရင္တို႔လို သာသနာ လိုက္ျပဳေနတဲ့ ေAာက္လမ္းနဲ႔ Aေပ်ာ့ဆဆ
ြဲ ြဲ ျမႇဴယ္ဆြယ္ေနတဲ့ လမ္းစU္ကုိ လက္ကိုင္ထားတာ
မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ စိတ္ခ်လက္ခ် ယံုၾကည္လိုက္ပါ။)
သူတုိ႔ကို Aျမင္မွန္ရေAာင္ ေျပာျပပါ။ လက္တေ
ြဲ ခၚပါ။ မြတ္စလင္နဲ႔ ခ်စ္ၾကိဳက္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္တေလ
သင့္မွာရွိခဲ့ရင္ ဒိစာကို ေပးဖတ္ပါ။
(မင္းAိမ္က မင္းညီမ။ မင္းAစ္မ။ မင္းတူမ ေတြကို Aရင္တားလိုက္ပါ။ Aခုေလာက္ဆို ဘယ္ကုလားေလးကို တမ္းတမ္းစြဲ
ႀကိဳက္မေနၿပီလဆ
ဲ ိုတာ ေသခ်ာေAာင္ Aရင္ေမးလိုက္ပါ။) (ၿပီးေတာ့ သူတစ္ပါးရဲ႔ ခ်စ္ျခင္းကို မခြဲနဲ႔Uီး ေမာင္မ်ိဳးခ်စ္ေရ႔ေနာက္ဆံုး ဒီထက္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ေပၚလာရင္- မင္းႏွမကို မင္းပဲ ယူထားလိုက္ေတာ့။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ လူနဲ႔လူ ဆိုတာ ညားတတ္တဲ့
သဘာ၀ရွိတယ္။ ေတာ္ၾကာ သူမ်ားေတြ လက္ထဲ ပါသြားUီးမယ္။)
ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေျဖၾကားသူ ထြန္းထြန္းေAာင္

Best Wishes !
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