ဘာသာျပန္သူ၏---တုႏိႈင္းမဲ့ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္အား ဦးထိပ္ထားပါ၏။ ေနာက္ဆံုးပြင့္ ဉာဏ္စဥ္ေတာ္ေဆာင္ ကိုယ္ေတာ္ မုဟမၼဒ္
အား ႏွလံုးပိုက္ သစၥာခံပါ၏။ သာသနာေရး ပညာအား ဆည္းျဖန္းေပးသည့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဥပဇၨၽယ္ဆရာ ဆရာႀကီး အလ္ ဟာ့ဂ်္
ေမာင္လာနာ နဇြာမြဒၵင္ (မာေဟယိုလ္ ေဗဒါအာ့ဒ္) သံတြဲ၊ သာသနာ့ပညာ ေသာက္စို႔စဥ္ ေကၽြးေမြးျပဳစု၍ ေတာ္၀င္လူမႈ
ဆက္ဆံေရး အတတ္ပညာအား သြန္သင္ေပးသည့္ ဘြားဘြားၫႊန္႔ (ေဒၚၫြန္႔- ဘီဘိုစီ သံတြဲ)၊ ကၽြႏ္ုပ္၏ မိဘႏွစ္ပါး ျဖစ္
သည့္ ဦးပုေရ ႏွင့္ ေဒၚမေလး၊ အာရ္ဗီ စာေပ မ်ိဳးေစ့ကို ခ်ေပးခဲ့သည့္ ဆရာ ဦးစံ၀င္း သံတြဲ (ဘီေအ သမိုင္း၊ အာရ္ဗိက
မုအ္လင္မ္ ျမန္မာျပန္ က်မ္းျပဳဆရာ) ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္အား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေသာ အမီးရ္ႏူးရ္ဒင္ (ျမန္မာအာရ္ဗီသိပၸံေက်ာင္း
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး အထက္တန္းေရွ႔ေနႀကီး ဦးခင္ေမာင္) သံတြဲတို႔အား ေက်းဇူးဆပ္ပါ၏။
ဘာသာျပန္ ဆိုသည္မွာ ေခတ္အေလွ်ာက္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ နားလည္ သေဘာေပါက္လြယ္ကူရန္
ဘာသာျပန္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္လက္ခံေသာ ကၽြန္ပ္သည္- ကၽြႏ္ုပ္ျပန္ေသာ ဤဘာသာျပန္အတြက္ ဘာသာျပန္
အသံုးအႏႈံးအားျဖင့္ ေခတ္ေပါင္းမ်ားစြာ- ရာစုေပါင္းမ်ားစြာ ဆီေလွ်ာ္မွန္ကန္ရမည္ဟု အာမ မခံႏိုင္ေၾကာင္း ရိုးသားစြာ ၀န္ခံ
ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္သည္ အစၥလာမ္သာသနာအား စတင္ေလ့လာခ်ိန္မွ စ၍ က်မ္းေတာ္အား နားလည္ သေဘာေပါက္လိုေသာ ဆႏၵမ်ား
ျဖင့္ ျမန္မာဘာသာျပန္ ကုရ္အံက်မ္းေတာ္အား ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ ေလ့လာခဲ့သည္။ အိႏၵိယ ေမြးစားစကားလံုးမ်ား၊ အာရ္ဗီေမြးစား
စကားလံုးမ်ား- ကြင္းစကြင္းပိတ္မ်ားျဖင့္ ျပန္ဆိုထားေသာ ဘာသာျပန္မ်ားအား အားမလိုအားမရ ျဖစ္ခဲ့ရ၍ မိမိကိုယ္တိုင္
က်မ္းေတာ္အား ျပန္ဆိုမည္ဟု ခံယူခဲ့သည္။
ထိုသို႔ ဘာသာျပန္ႏိုင္ရန္ အာရ္ဗီစာေပအားလည္းေကာင္း မ်ားစြာေသာ အက်ယ္ဖြင့္က်မ္းမ်ားအား လည္းေကာင္း ေလ့လာ
ခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ မိမိျပန္ဆိုလိုေသာ ျမန္မာစာေပကိုလည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး ပိုမိုသိနားလည္ရန္ ေလ့လာခဲ့ရပါသည္။ မိမိ
ကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္ၿပီဟု ခံစားမိခ်ိန္တြင္ စတင္၍ ဘာသာျပန္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူခဲ့ပါ။ ထိုအခါ
တြင္မွ က်မ္းေတာ္အား ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းမွာ ၀တၳဳတစ္ပုဒ္၊ ၀တၳဳတစ္အုပ္အား ျပန္ဆိုသကဲ့သို႔ မဟုတ္၊ လြန္စြာခက္ခဲေသာ
အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ပိုမိုလက္ခံလာလွ်က္-- မိမိကိုယ္တိုင္ အားမရျဖစ္ခဲ့ရေသာ ဘာသာျပန္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဒုကၡမ်ိဳးစံု
အား ကိုယ္တုိင္ နားလည္လာခဲ့မိပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အတြက္ ေန႔စဥ္ ညနက္ပိုင္းတြင္ ဆြလာ့သ္ ၂
ရကတ္စီ ရြတ္ဖတ္ရႈမွတ္လွ်က္ ”အို- အရွင္၊ ထိုဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ၀ိညာဥ္မ်ားအေပၚသို႔ ကရုဏာ ေမတၱာမ်ား ကိန္း
သက္ေစေတာ္မူပါ-” ဟု ၂ လ တိတိ ဆုမြန္ေမတၱာပို႔သ မိခဲ့သည္။ (ကၽြႏ္ုပ္၏ စိတ္ဆႏၵတြင္ ေန႔စဥ္ ေမတၱာပို႔ေပးလိုေသာ္
လည္း- ကၽြႏ္ုပ္၏ ေျပးလႊားေနရေသာ ဘ၀တြင္ ေန႔စဥ္အခ်ိန္မေပးႏိုင္ခဲ့ပါ။- သို႔ေသာ္ စိတ္ထဲတြင္ အစဥ္ေက်းဇူးတင္လွ်က္
ရွိပါသည္။)
ထိုဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဘာသာျပန္ခ်က္မ်ားမွ အမ်ားစုကို ကၽြႏ္ုပ္ ဘ၀င္မက်ပါ။ သို႔ေသာ္ ထုိဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေစ
တနာႏွင့္ လံု႔လကို လံုး၀ မေစာ္ကားပါ။ အလားတူ- ကၽြႏ္ုပ္၏ ဘာသာျပန္သည္လည္း ေနာင္တေခတ္တြင္ ကိုးကားစရာ
က်မ္း အျဖစ္သာ အဖတ္တင္က်န္ခဲ့မည္မွာလည္း ေသခ်ာေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္ ၀န္ခံပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေခတ္၊ ဤကာလ
အတြက္ အသင့္ေလွ်ာ္ဆံုး ဘာသာျပန္တစ္ခုအျဖစ္ အာမခံႏိုင္ပါသည္၊ အာမခံရဲပါသည္။

အခန္းက႑ စံုလင္လွေသာ က်မ္းေတာ္အား-- ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ သံတမန္ေရး၊ ပညာ
ရပ္ နယ္ပယ္ မ်ိဳးစံုမွ ပညာရွင္မ်ား စုဖြဲ႔၍ စိတ္ေစတနာျဖဴစင္စြာျဖင့္ ဘာသာျပန္သင့္ အက်ယ္ဖြင့္သင့္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တစ္ဦး
တည္း၏ လံု႔လျဖင့္ လံုေလာက္ျပည့္စံုျခင္း လံုး၀ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ညီေနာင္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ား အစၥလာမ္သာသနာအား
ေလ့လာလိုက ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေစတနာထားလွ်က္ ျပန္ဆိုျပဳေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထပ္
ဆင့္၀န္ခံပါသည္။ အကယ္၍ ဤဘာသာျပန္တြင္ အျမင္မတူေသာ လူသားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးမူအား
ထိခိုက္သည္ဟု ထင္မိေသာ ျပန္ဆိုမႈ ေ၀ါဟာရမ်ား ခံစားမိက အႏူးအၫြတ္ေတာင္းပန္ပါသည္။ ထို႔အတြက္လည္း ဘာသာ
ျပန္ အသံုးအႏႈံးအား ကၽြႏ္ုပ္ အသက္ထင္ရွား ရွိစဥ္တြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္လိုပါသည္။ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္သည့္ ေလ့
လာသူ၏ ခံစားမႈမ်ားအား htaylwinoo@islammyanmar.com တြင္ စာပို႔ အေၾကာင္းၾကားေစလိုပါသည္။
သို႔မဟုတ္က- ဘာသာျပန္ ရွင္းလင္းခ်က္အား ဘာသာျပန္သူ၏ အယူအဆမွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ခံစားေပးေစလို ပါ
သည္။
ဘာသာျပန္စဥ္တြင္ က်မ္းကိုး အျဖစ္ ေလ့လာေဖၚျပေပးႏိုင္ရန္ ပါဠိ၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ပိဋကတ္က်မ္းစာ အစံုအား
လက္ေဆာင္အျဖစ္ ၀ယ္ေပးသည့္ ဟာဂ်ီဦးလွေရႊ (ဆြဒီးက္ဘိုင္)(ဖို႔တ္၀ိန္း အင္ဒီယားနားျပည္နယ္၊ အေမရိကန္) အား
လည္း အထူးေက်းဇူးတင္ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ သာသနာ့ပညာ၊ ေခတ္ပညာမ်ားအား ဆရာေပါင္းမ်ားစြာထံတြင္ သင္ယူဆည္းပူးခဲ့ေသာ္လည္း ဤဘာသာ
ျပန္တြင္ မည္သူ၏ ၾသဇာမွ မပါ၀င္ပါ။ အလႅာဟ္အရွင္ သနားခ်ီးျမႇင့္ေသာ အသိဗဟုသုတျဖင့္ က်မ္းေတာ္၌ ေတြ႔သမွ်အား
တိုက္ရိုက္ ျပန္ဆိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
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