ငါခ်ည္း မမွန္ပါနဲ႔
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္
ကရုဏာရွင္ Aၾကင္နာရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ Aလႅာဟ္Aရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္Aားျဖင့္ Aစျပဳပါ၏။
ခ်စ္ခင္လွစြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ Aေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ား။ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား Aေပၚသို႔ တုႏႈိင္း၍ မရႏိုင္ေသာ ပရမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ
Aလႅာဟ္Aရွင္၏ ထံပါးမွ ကရုဏာ ေမတၱာဓါတ္မ်ား ကိန္း၀ပ္ပါေစလို႔ Uီးစြာ ေမတၱာပို႔ေပးပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ လူသားေတြ ျဖစ္တယ္။ လူေတြဟာ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ Aသိုင္းA၀ိုင္းမွာ ေနၾကတယ္။ Aဲ့ဒီ လူ႔Aသိုင္းA၀ိုင္းႀကီး
တစ္ခုလံုးကို ခြဲစိတ္ျခမ္းျဖာလိုက္ရင္ Aုပ္စုေလးေတြကို ေတြ႔မွာ ျဖစ္တယ္။ ဘာသာေရး Aယူတူတဲ့ လူစုေလးေတြ၊ မူဆလင္၊ ဗုဒၶဘာ
သာ၊ ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏၵဴ၊ ဂ်ဴး- စသည္ျဖင့္၊ ႏိုင္ငံေရး Aယူတူတဲ့ Aုပ္စုေတြ၊ ဟိုပါတီ- ဒီပါတီ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
လူ႔Aသိုင္းA၀ိုင္းႀကီး တစ္ခုလံုးဟာ ခ်စ္ခင္ညီၫြတ္မႈေတြ သိပ္သည္းက်စ္လစ္စြာ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္မွာ ေတာင့္တင္းခိုင္မာတဲ့ Aသိုင္းA၀ိုင္းႀကီး
တစ္ခု သာယာ၀ေျပာတဲ့ လူ႔ေဘာင္တစ္ခု စိမ္းလန္း စိုေျပတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူ႔Aသိုင္း၀ိုင္းႀကီးတစ္ခု ခ်စ္ခင္ညီၫြတ္ က်စ္လစ္သိပ္သည္းႏိုင္ဘို႔ရာ- Aဲ့ဒီ Aသိုင္းA၀ိုင္းႀကီးကို စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းတဲ့ Aသင္းAုပ္စုေတြ
AယူတူသူAုပ္စုေတြ တစ္ခုခ်င္းစီက က်စ္လစ္သိပ္သည္း ခ်စ္ခင္ညီၫြတ္ဘို႔ လိုပါတယ္။ ေခါင္းပြ၀ါးလံုးေတြ- ပြေယာင္းစုတ္ျပတ္ေနတဲ့
Aမႈိက္ပံုႀကီးေတြကို စုေပါင္းလိုက္ရင္- စုေပါင္းထားတဲ့ AစုAပံုႀကီးဟာ ႀကီးသာႀကီးလာမယ္၊ က်စ္လစ္သိပ္သည္းလာမွာ မဟုတ္ဘ-ဲ
AေျခAျမစ္မခိုင္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈကို ေပးတဲ့ AစုAပံုႀကီးသာ ျဖစ္လာေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။
ပထမ Aဆင့္Aေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ- မိမိရဲ႔ ညီေနာင္ေတြျဖစ္တဲ့ မူဆလင္ေတြခ်င္း စစ္မွန္တည
ဲ့ ီၫြတ္မႈနဲ႔ ခ်စ္ခင္ညီၫြတ္ေစဘို႔ Aေရး
ႀကီးပါတယ္။ ဒီစကား ေၾကာင့္ မူဆလင္ေတြ မညီၫြတ္ဘူးလို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကိုလည္း ေျပာလိုပါတယ္။ မူဆလင္ေတြမွာ
ဘယ္လိုမွ သံေယာဇာU္ ျဖတ္ထုတ္လို႔ မရတဲ့ Aီမာန္သစၥာႀကိဳးနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီးသား ျဖစ္တယ္ဆိုတာ- မူဆလင္ေတြသာမက Aျခား
သူမ်ားလည္း သိေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဆိုလိုတာက- မူဆလင္ေတြဟာ ညီၫြတ္တယ္-၊ ညီၫြတ္လြန္းလို႔ ၿပိဳကြဲမွာကို ေၾကာက္တယ္။
ၿပိဳကြဲမွာကို ေၾကာက္လြန္းလို႔ တရားေသ စြဲကိုင္မႈမ်ားလာတယ္။ တရားေသစြဲကိုင္မႈမ်ားလြန္းေတာ့ ေျပာဆိုတဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ ဓမၼသတ္
ဖတ္သ္၀ါ ေပးသလို ဆံုျဖတ္ခ်က္ခ် AသံုးAႏႈန္းေတြကို သံုးမိေနတယ္။
Aဲ့ဒီလို ဆံုျဖတ္ခ်က္ AသံုးAႏႈန္းေတြက တစ္Uီးနဲ႔ တစ္Uီး ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈကို ထိခိုက္လာပါေတာ့တယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ မူဆလင္ကို ထိ
ရင္ မူဆလင္ မခံ- သို႔ေသာ္ မူဆလင္ခ်င္း တီးေနၾက၏ လို႔ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။
ဒီေတာ့- ကၽြန္ေတာ္တို႔ မူဆလင္ခ်င္းAၾကား ပိုမိုခ်စ္ခင္မႈေတြရေAာင္ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ရမလဲ-လို႔ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံမွာ သြန္သင္တာ
က-
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 ﻤﻨﹸﻭ ْﻤﺅ ﺎ ﺍﻝﹾِﺇ ﱠﻨﻤ
ယံုၾကည္သူတို႔သည္ ညီရင္းAစ္ကိုမ်ားသာ ျဖစ္၏။ ညီAစ္ကိုခ်င္းၾကား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးၾကေလာ့။ သင္တုိ႔Aား ကရုဏာသက္ ေစ
ျခင္းငွာ Aလႅာဟ္Aရွင္Aား စည္းေစာင့္ၾကေလာ့။ (၄၉း၁၀) လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္တိုင္း Aလႅာဟ္
Aရွင္ရဲ႔ မုကၡပါတ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္Aံရဲ႔ AဆိုAမိန္႔ကို လႊန္ဆန္သူမရွဘ
ိ ူး၊ လႊန္ဆန္ရသ
ဲ ူလည္း မရွိပါဘူး။
ဒီေဒသနာေတာ္လာ- ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးၾကေလာ့ ဆိုတဲ့ စကားလံုးေ၀ါဟာရက

ﻭﺍﻠﺤ  ﹶﻓ َﺄﺼလိ႔ု

ျဖစ္ၿပီး `ရိုးသား ေျဖာင့္မတ္မႈ၊ စင္ၾကယ္

သန္႔ရွင္းမႈ ေတြကို Aေျခခံၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေပးျခင္းကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Aခ်င္းခ်င္း ညီရင္းAစ္ကိုစိတ္ ထားရမယ္။ တိုးတက္
ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္ကာလႀကီးထဲမွာ AယူAဆ AေထြAျပားေတြ ေတြ႔လာရင္- Aခ်င္းခ်င္း သူႏိုင-္ ငါႏိုင္ ျငင္းခုံျခင္းကို Aထူး
ေရွာင္ၿပီး- စU္းစားသံုးသပ္ စရာ ေခါင္းစU္Aျဖစ္ပဲ တင္ျပသင့္ပါတယ္။ ေခါင္းစU္တစ္ခုကို တင္ျပၿပီး ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တာကုိ ေဆြးေႏြး
မယ့္ လမ္းစေတြကို ဖြင့္ေပးရမယ္- Aဲ့ဒီ လိုAေျခAေနမ်ိဳးမွာ ရိုးသားျဖဴစင္တဲ့ ေစတနာ သက္သက္ကို တည္ထားတဲ့ စိတ္ဓါတ္ကို ေမြး
ျမဴသင့္ပါတယ္။
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ကိစၥရပ္ တစ္ခု AယူAဆ တစ္ခုကို တင္ျပတဲ့ Aခါမွာ- ငါသာ မွန္ရမယ္။ ငါသာ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံပါ စကားလံုးေတြကို နား Aလည္ဆံုး
ျဖစ္တဲ့ AေတြးAေခၚေတြကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ညီAစ္ကို Aျဖစ္တဲ့ Aတြက္ မိမိသိထားတဲ့
ဗဟုသုတ တစ္ခုကို ျပန္လည္ ေ၀ငွတဲ့ Aခါမွာ- Aျခားသူမ်ားကို မထိခိုက္ေစတဲ့ စကားလံုးေ၀ါဟာရေတြကို Aလွ်င္AUီး စU္းစားၿပီးမွ
တင္ျပသင့္ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့- Aျခားသူတစ္Uီးက စကားတစ္ခြန္းေျပာလိုက္ရင္- မိမိAေတြးAေခၚႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္တိုင-္ သူက ဒီစကားကို ဘာေၾကာင့္
ေျပာတာလဲ-၊ သူUီးတည္ေျပာေနတဲ့ ပရိတ္သပ္ Aသိုင္းA၀ိုင္းက ဘယ္လိုျဖစ္လို႔ ဒီစကားကို ေျပာရတာလဲ ဆိုတာကို စU္းစားတတ္တဲ့
Aေလ့Aက်င့္မ်ားကိုလည္း ေလ့က်င့္ထားႏိုင္ဘို႔ လိုပါတယ္။
Aခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ခ်စ္ခင္ျခင္းစိတ-္ Aမွန္တကယ္- Aမွန္တရားကို သိေစလိုတဲ့စိတ္မ်ိဳးနဲ႔ပဲ နားေပါက္တဲ့ေAာင္ စကားေျပာသင့္ပါ
တယ္။ ငါက သိပ္တတ္ေနတယ္။ Aျခားသူေတြက Aသံုးကို မက်ဘူး-ဆိုတဲ့ စိတ္မ်ိဳးနဲ႔ စကားေျပာမိရင္- နားေထာင္တ့ဲ သူေတြကလည္း
နား၀င္မခ်ိဳသလိ-ု တရားေတာ္နဲ႔လည္း ညီၫြတ္ျခင္း မရွိႏိုင္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ သံုးသပ္ဆင္ျခင္မိပါတယ္။ မူဆလင္ ညီAစ္ကိုခ်င္း Aမုန္း
ပြားေစမယ့္ စကားမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကU္လိုက္တာက ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းမြန္ႏိုင္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ့ရဲ႔ ဒီလို သံုးသပ္မႈေၾကာင္-့ AေတြးAေခၚသစ္ေတြကို မေတြးေတာရေတာ့ဘူးလို႔ ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ AေတြးAေခၚAသစ္
ေတြကို ေတြးပါ။ ေရးပါ။ သို႔ေသာ္ Aဲ့ဒီ AေတြးAေခၚသစ္ေတြကို ေခါင္းစU္တပ္တဲ့ Aခါမွာ- ငါသာမွန္၏ ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး သက္
ေရာက္ေစတဲ့ ေခါင္းစU္တပ္မႈမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကU္ၿပီး- ကၽြႏ္ုပ္၏ သံုးသပ္ခ်က္၊ ကၽြႏု္ပ္၏ ထင္ျမင္ခ်က္၊ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေတြ႔ရွိခ်က္ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစU္
မ်ိဳးကို Aေလးေပး စU္းစားသင့္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက- Aခ်ိဳ႔ ၀ိေရာဓိ ျဖစ္ေစမယ့္ Aခ်က္Aလက္ေတြကို တင္ျပတဲ့Aခါမွာလည္း မူဆလင္မ်ား၏ AယူAဆ၊ Aစၥလာမ္သာ
သနာ၏ AယူAဆ။ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံပါ AယူAဆ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစU္မ်ိဳးကို ေရွာင္သင့္ပါတယ္။ မူဆလင္၊ Aစၥလာမ္၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ
ဆိုတာ Aမ်ားစု ပိုင္ဆိုင္ျမတ္ႏိုးေနတဲ့ Aရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္က မူပိုင္ဆြဲပစ္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္က
Aေၾကာင္းAရာ တစ္ခုကို က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံက ဒီလိုဆိုတယ္ ဆိုၿပီး ေခါင္းစU္တပ္လိုက္မယ္။ ေနာက္တစ္Uီးကလည္း Aဲ့ဒီတူညီတဲ့
Aေၾကာင္းAရာ တစ္ခုကို က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံက ဒီလိုဆိုတယ္ဆိုၿပီး- Aျမင္မတူတာကို တင္ျပမယ္ဆိုရင္- ဘာသာျခားေတြက ဖတ္တဲ့
Aခါမွာ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံက ဟိုတစ္မ်ိဳး ဒီတစ္မ်ိဳး ဆိုသလားလို႔ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါမယ္။ တင္ျပသူ ဆရာသမားေတြက ဘယ္ေလာက္ပဲ
ေစတနာ ေကာင္းပါေစ- AေတြးAေခၚ တစ္ခုဆိုတက Aိုသြားႏိုင္တယ္။ ေခတ္ေနာက္က်သြားႏိုင္တယ္။ Aဲ့ဒီ Aခါမွာ မိမိတတ္ထားတဲ့
ေခါင္းစU္ေၾကာင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံရဲ႔ သိကၡာကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။
က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံမွ ကၽြႏ္ုပ္ဆင္ျခင္မိေသာ-၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံမွ ကၽြႏု္ပ္နားလည္ေသာ--- စသည္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးေလးကို
ထည့္သင
ြ ္း ေဖၚျပသင့္ပါတယ္။
ကၽြႏ္ုပ္ဆိုတာ- တစ္Uီးပိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြ ေတြ႔ႏိုင္တယ္။ AယူAဆေတြ ေမြးထုတ္ႏိုင္တယ္။ Aဲ့ဒီ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႔ AယူAဆကို
Aျခားတစ္Uီးက သေဘာတူပိုင္ခင
ြ ့္လည္း ရွိတယ္။ သေဘာမတူပိုင္ခင
ြ ့္လည္း ရွိပါတယ္။ ဘယ္Aရာမွာ မဆိ-ု ငါေျပာတာ က်မ္းျမတ္ကုရ္
AံAတိုင္းပဲ ဆိုတာကိုေတာ့- စကားလံုးAရ ေရွာင္ၾကU္ဘို႔ လိုပါတယ္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံမွာ ငါ ေတြ႔တာ၊ ငါနားလည္တာက ဒီလို ျဖစ္
တယ္- ဆိုရင္-၊ Aျခားတစ္Uီးမွာလည္း နားလည္ပိုင္ခင
ြ -့္ ၊ တင္ျပပိုင္ခင
ြ ့္ေတြ ရွိေနပါတယ္။
တစ္Uီးတစ္ေယာက္ဟာ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံကို ျဖစ္ေစ။ Aစၥလာမ္ကိုျဖစ္ေစ။ မူဆလင္ကို ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ရဲ႔ AဆိုAမိန္႔မ်ားကို
ျဖစ္ေစ ေမာင္ပိုင္စီးထားလို႔ မရေကာင္းပါဘူး။ မဆိုေကာင္း ဆိုေကာင္း တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေမာင္ပိုင္စီးလိုက္ရင္ Aဲ့ဒီလူဟာ သိလွ်က္
ျဖစ္ေစ မသိဘဲျဖစ္ေစ Aစၥလာမ္ ညီၫြတ္မႈကို ၿဖိဳခြေ
ဲ နသူ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ လူေတြဆိုတာ- ထြက္ေပါက္ ရွိေနမွ ညီၫြတ္တတ္တဲ့
Aက်င့္ရွိပါတယ္။ ထြက္ေပါက္မရွိရင္-ေဆြးေႏြးျခင္း သေဘာမရွိႏိုင္ဘူး။ Aဲ့ဒီေတာ့ မြန္းၾကပ္လာမယ္။ Aခ်င္းခ်င္းဗိုလ္လုလာမယ္။ ရန္
မူလာမယ္။ Aတင္းေျပာလာမယ္။ ေနာက္ဆံုး ညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကြသ
ဲ ြားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
ညီAစ္ကိုခ်င္း ညီၫြတ္ႏိုင္ၾကပါေစ။ ခ်စ္ခင္ႏင
ို ္ၾကပါေစ။ Aခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးတတ္တဲ့ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ေAာင္ ေလ့က်င့္ႏိုင္ၾက
ပါေစ။ လို႔ ဆႏၵျပဳရင္း--------
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Aစၥလာမ့္Aြမၼတ္ႀကီး၏ ေက်းဇူးမေမ့ႏိုင္၊ ေက်းဇူးမေမ့Aပ္ေသာ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ Aေပၚသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ ခေညာင္းပါေစ။ လူမ်ိဳး
ကိုယ္စီAတြက္ ပြင့္ေပၚလမ္းၫႊန္သြားၾကကုန္ေသာ ကိုယ္ေတာ္Aေပါင္းတို႔ Aေပၚသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ခေညာင္းပါေစ။ ကမၻာ့ မူဆလင္မ်ား
Aေပၚသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈခေညာင္းပါေစ။ ကမၻာ့လူသားမ်ားAေပၚသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ခေညာင္းပါေစဟု ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သလွ်က္-။

UီးေAာင္ဒင္ ျမန္မာစာ။
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