မဂၤလာပါ ကိုဟန္မ်ိဳးေဇာ္
လူႀကီးမင္း အေမးေတြကို ေျဖေပးလိုက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေမးေပးလိုက္တာေလးေတြကိုလည္း ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေပး
မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ (သိသေလာက္ လက္လွမ္းမွီ သေလာက္ေပါ့ဗ်ာ။)
1) islam ဘာသာဝင္ေတြက တစ္ျခားဘာသာဝင္ေတြကို သတ္ခ်င္ ကုသိုလ္ရတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား? ခင္ဗ်ားေရာ
သတ္ျဖတ္ခ်င္းက ကုသိုယ္ရတယ္ ထင္ပါသလား?
အစၥလာမ္မွာ အသက္ တစ္ခုကို အခ်ီးႏွီး မသတ္ျဖတ္ရလို႔ တားျမစ္ထားပါတယ္။ အကယ္၍ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ္ သူ႔ကို
အေရးယူရပါမယ္။ သတ္ျဖတ္မႈမွာ သတ္သူကိုသာအေရးယူရပါမယ္။ သတ္သူရဲ႔ လူမ်ိဳး-သတ္သူရဲ႔ အမ်ိဳး အႏြယ္မ်ားကို
လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးေအာင္ ရန္မရွာရပါ။

ကုရ္အံ ၂း၁၇၈။ လူသတ္မႈကို အေရးယူဘို႔ ဆံုးျဖတ္တဲ့ တရားသူႀကီးကလည္း

လာ့ဘ္ယူျခင္း- လူမ်ိဳးေရးထားျခင္း၊ အယူ၀ါဒ ဂိုဏ္းအစြဲထားျခင္ ကင္းစြာျဖင့္ တရားခံကို တရားခံအျဖစ္ မွ်တစြာ အေရးယူ
ရပါမယ္။ ၁၇း၃၃ - ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ ဆိုတာက အျပစ္ရွိျခင္း မရွိျခင္း အေပၚမူတည္ၿပီး ဆင္ျခင္တာေၾကာင့္ အျပစ္ရွိ
ျခင္း အားလံုးဟာ အကုသိုလ္သင့္ပါတယ္။
2) ဝက္သား ကို ဘာေႀကာင့္ မစားတာပါလဲ?
အစၥလာမ္သာသနာက ၀က္သားကို အကပၸိယအသား အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားလို႔ပါ။ အကပၸိယ အသား ဆိုတဲ့ သေဘာ
တရားကို သိလိုရင္ ပိဋကတ္ေတာ္ မဟာ၀ဂၢ ၂၈၀၊၂၈၁ ကို ၾကည့္ပါ။
3) ဦးပုဒ္ေစာင့္ၿပီးရင္ ႏြားေတြကို ဘာေၾကာင့္ သတ္ျဖတ္ရပါသလဲ? အသားကို အလိုရိွတယ္ ဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္ အျခား
သတၱဝါကို မေရြးရပါသလဲ?
နားလည္မႈ လြဲေနၿပီ ထင္တယ္။ မူဆလင္ေတြက ဥပုပ္ေစာင့္ၿပီးတိုင္း ႏြားေတြကို သတ္ေနျခင္း မရွိပါ။ ဥပုပ္လ လြန္ၿပီး ရက္
၇၀ မွာ ကံေဆာင္ပရိ၀ါ့သ္ျပဳရန္ ဟာ့ဂ်္ကို သြားၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီ ကံေဆာင္ပရိ၀ါ့ဟ္ျပဳရာ ေနရာကို ေဘးမဲ့ေနရာအျဖစ္
သတ္မွတ္ထားတယ္။ သို႔ေသာ္ ေဘးမဲ့ ဆိုတဲ့ အေပၚမွာ အယူသည္းလာမွာစိုးလို႔ အစားအ ေသာက္အျဖစ္ အသား၀တၱဳကို
လည္း စားသံုးႏိုင္ေၾကာင္း၊ စားသံုးရန္ လႈဒါန္းႏိုင္ေၾကာင္း ခြင့္ျပဳတယ္။ ဒီအခ်ိန္ မွာ ေငြေၾကးျပည့္စံုသူမ်ားက ကုလားအုပ္၊
ႏြား၊ ကၽြဲ၊ ဆိတ္၊ သိုး စတဲ့ အသား၀တၱဳရရွိႏိုင္တဲ့ အသားမ်ားကို လွီး သတ္ေကၽြးေမြးရပါတယ္။ ဒါကို ကုရ္ဘာနီလို႔ ေခၚပါ
တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အသား၀တၳဳရရွိဘို႔ ႏြားက အႀကီးဆံုး သတၱ၀ါျဖစ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ အမ်ားစုက အလႈအဒါန္းရက္ေရာစြာျဖင့္ အႀကီးဆံုး သတၱ၀ါကို တန္ဘိုးမ်ားမ်ားေပးၿပီး ၀ယ္ယူလွီးသတ္ လႈဒါန္း
ၾကတာပါ။ အိႏၵိယမွာ ဆိတ္မ်ားကို လွီးသတ္ေလ့ရွိတယ္။ (သူတို႔က အစၥလာမ္ မျဖစ္မွီက ႏြားသားစားျခင္းကို ေရွာင္ခဲ့တဲ့
ဓေလ့မ်ား ရွိခဲ့တယ္။ အစၥလာမ္ ျဖစ္လာေတာ့လည္း ရိုးရာအစြဲနဲ႔ ႏြားေတြကို စားသံုးျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္လွ်က္ ရွိပါေသးတယ္။)
ဒါေၾကာင့္ ကုရ္ဘာနီကို အိႏၵိယသားေတြက ပကရားအီးဒ္ လို႔ ေခၚပါတယ္။ အိႏိၵယ ဟိႏၵဴစတန္နီစကား- ပကရာ= ဆိတ္၊
အာရ္ဗီစကား အီးဒ္= ေပ်ာ္ရြင္ဘြယ္က်င္းပေသာ ပြဲေတာ္၊ (အာရဗ္ခရစ္ယာန္မ်ားရဲ႔ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ကိုလည္း အီးဒ္ဒုလ္
မီးလာ့ဒ္ လို႔ ေခၚပါတယ္။) ဒါေၾကာင့္ အီးဒ္ လို႔ေခၚတိုင္း- မူဆလင္တို႔ရဲ႔ ပြဲေတာ္လို႔ သတ္မွတ္ျခင္း မွားပါတယ္။ ဒီေတာ့
ကံေဆာင္ပရိတ္၀ါ့သ္ျပဳတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ အျခားေသာ သူမ်ားပါ စား သံုးႏိုင္ရန္ အလႈအႀကီး အတန္း
ႀကီး ျပဳလုပ္ျခင္း ပြဲေတာ္ကို ကုရ္ဘာနီအီးဒ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဗုဒၶ ဘာသာမ်ား ယူဆသလို ယဇ္ပူေဇာ္တယ္လို႔

ထင္မွတ္ခဲ့ရင္လည္း (ဓမၼ
ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္၊ သုတၱႏိ ၱကဒုကနိေကၡပ၊ သီလသမၸဒါဒုက္) အရ အျပစ္မရွိပါ။ ကိုယ္ေတာ္
ေဂါတမကိုယ္တိုင္လည္း သူ႔ကို ရည္စူးၿပီး သတ္ျဖတ္လႈဒါန္း ဆြမ္းကပ္တာကို စားသံုးခဲ့ေၾကာင္း ပဋကတ္ေတာ္မွာ သီဟ
စစ္သူႀကီးက သတ္ေႂကြးေသာ အသားကို ဆြမ္းဘုန္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျခားေသာ သာသနာ
တစ္ခုကို ေလ့လာလိုရင္ မိမိရဲ႔ သာသနာကို ႏွံ႔စပ္ေအာင္ အရင္ေလ့လာေစလိုပါတယ္။ မိရိုးဖလာၾကားဘူးနား၀မ်ားဟာ
ဘယ္ဘာသာတရားကိုမွ ကိုယ္စားမျပဳပါ။
4) တိရိစာၦ န္ေတြသတ္ရင္ ဘာေၾကာင့္ လည္ပင္းလွီးျဖတ္ သတ္ရပါသလဲ? ေသြးထြက္သံယိုမွဳေတြကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ၾက
လုပ္ျခင္းဟာ ကုသိုလ္ ပိုရနိုင္တယ္ထင္ပါသလား..?
တိရိစာၦ န္ တစ္ေကာင္ကို သတ္ရင္၊ ေပါင္ကျဖတ္ၿပီး ေသြးလြန္ေအာင္ထား တစ္စိမ့္စိမ့္ခံစားေစၿပီးမွ ေသေစျခင္း၊ ေခါင္းကို
ထုၿပီး အတြင္းေၾက ေၾကၿပီး ေသေစျခင္း- မ်ားက ခံစားမႈအာရံုေသြးေၾကာ- ခံစားမႈအာရံုကို ျဖစ္ေစတဲ့ ဦးေႏွာက္ဆီသို႔ ေသြး
ေၾကာ ျဖစ္တဲ့ လည္ပင္ေသြးေၾကာကို ျဖတ္ျခင္းမ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ၾကာစြာ ခံစားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
အသား၀တၳဳျဖစ္ေစမယ့္ တိရိစာၦ န္တစ္ေကာင္ကို အခ်ိန္အနည္းဆံုး၊ အခ်ိန္အတိုဆံုး (သံုးစကၠန္႔မွ်သာ) ခံစားခ်က္ ျဖစ္ေစၿပီး
ခံစားမႈအာရံုမဲ့သြားေအာင္ လည္ပင္ေသြးေၾကာကို လွီးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ (ဒီကိစၥကို ကုလသမဂၢ စားနပ္ေရးရာဌာန က
လည္း အသိအမွတ္ ျပဳေပးထားပါတယ္။) တိရိစာၦ န္တစ္ေကာင္ကို သတ္ဘို႔ရာ- ထုသတ္ျခင္း၊ ေရႏွစ္သတ္ျခင္းမ်ား မျပဳေစ
ဘို႔လည္ပင္းေသြးေၾကာကိုသာ လွီးေစဘို႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံတိုင္းကို ကုလသမဂၢက သင္တန္းမ်ား လိုက္ေပးပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ကိုလည္း ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ သင္တန္းေပးသြားပါတယ္။ အဲ့ဒီလို လွီးသတ္ျခင္းျဖင့္ ေသြးျပန္ေၾကာမမွ တစ္ဆင့္ ကိုယ္ခႏၶာထဲ
မွာရွိတဲ့ မသန္႔ေသာ ေသြးမ်ားလည္း ထြက္သြားပါတယ္။ မူဆလင္မ်ားက ႏြားကို လွီးသတ္စားတာကို အျပစ္တစ္ခုလို႔ ျမင္
ေယာင္ခံစားေနမိရင္ အျခားေသာ ဘာသာမ်ားက အသားျဖစ္ေအာင္ တိရိစာၦ န္မ်ားကို ဘယ္ပံုစံနဲ႔ စားသံုးေနပါသလဲ၊
အျခား ဘာသာမ်ားက ၀က္ေတြကို ေစ်းထဲမွာ ေခါင္းလိုက္တြဲထားတာေတြကို လူႀကီးမင္း အေနနဲ႔ ဘယ္လို ျမင္ပါသလဲ။
4) ISLAM မိန္းကေလးေတြဘာေၾကာင့္ ဘာသာျခားကို လက္ထပ္ခြင့္ မျပဳတာလဲ?
လူႀကီးမင္းရဲ႔ ညီမတစ္ဦးကို လူႀကီးမင္းနဲ႔ အယူ၀ါဒမတူသူ တစ္ဦးက လက္ထပ္ယူဘို႔ လူႀကီးမင္းဆီက ခြင့္ေတာင္းလာရင္
လူႀကီးမင္း အေနနဲ႔ ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္မလဲ။ အဲ့ဒီ ကမ္းလွမ္းသူကို လူႀကီးမင္းရဲ႔ ဆႏၵနဲ႔ အရင္ညႇိယူမယ္ မဟုတ္လား
အစၥလာမ္က မိမိရဲ႔ ညီမ သားသမီးမ်ားကို မိမိနဲ႔ အယူမတူသူမ်ားက ကမ္းလွမ္းလာရင္ (ေတာင္းလာရင္) အယူကို အရင္ကို
ညႇိဘို႔ ေျပာဆိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာဆႏၵျခင္း မကိုက္ညီရင္ မေပးစားဘို႔ သြန္သင္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ တကယ္လို႔
လူငယ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူၿပီး ေတာင္းဆို ကမ္းလွမ္းယူျခင္း မရွိသူမ်ားအတြက္ မေပးစားၾကနဲ႔ ဆိုတဲ့ စကားက
အသံုးမ၀င္ပါ။ ေပးစားတယ္ ဆိုတာက ကမ္းလွမ္းေတာင္းဆိုမွ ျပဳလုပ္လို႔ ရတဲ့ အရာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔လူငယ္ ႏွစ္ဦး
ခ်စ္ႀကိဳက္တာမွာ ေပးစားစား၊ မေပးစားစား ယူမွာပါပဲ။ ဒီလို အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ လူငယ္ခ်င္း အယူကို ညႇိယူလိမ့္မယ္။ ဒီလိုမညႇိဘဲ
ဗရမ္းဗတာ ယူတာမ်ိဳးလည္း လူမ်ိဳးတိုင္း ဘာသာတိုင္း အယူ၀ါဒတိုင္းမွာ ရွိေနတာပဲေလ။ အစၥလာမ္ဘက္က ေယာက်္ား
ေလးျဖစ္ခဲ့ရင္ အျခားဘာသာမွ မိန္းကေလးကို အယူ၀ါဒညိႇတဲ့အခါမွာ သူဟာ ဘယ္ဘာသာျဖစ္ေစ- သူ႔ဘာသာမွာ သူဟာ
အယူသန္႔ေနရင္ (ဘိုးေတာ္ကိုးကြယ္တာမ်ိဳး၊ နတ္ကိုးကြယ္တာမ်ိဳး၊ သာသနာမွာ အမွန္တကယ္ မသြန္သင္တဲ့ မိရိုးဖလာ
မ်ားကို လိုက္ေနတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ မိမိသာသနာတစ္ခုကို အယူသန္႔သန္႔ကိုးကြယ္ေနရင္) သူမကို လက္ထပ္ယူခြင့္ ရွိပါ
တယ္။ ဒါဟာ တစ္ျခား တဘက္သားအတြက္ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကုရ္အံ ၅း၅- အလားတူပဲအျခားဘာသာမ်ားမွာ အစၥလာမ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအတြက္ သူ႔သာသနာမွာ သူ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ (ပါး

စပ္က မဟုတ္ဘဲ တိက်တဲ့ ဥပေဒ) ရွိေနရင္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ လပ္ထပ္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။ ၅း၅ မွာ ေျပာတဲ့ သင္တို႔ ဆိုတဲ့
ေ၀ါဟာရထဲမွာ ယံုၾကည္သူအမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသား အားလံုးကို ရည္ၫႊန္းေျပာ ဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္လို႔ ညိႇယူလို႔ မရဘဲ-- သူတို႔ဟာ သူတို႔ လက္ထပ္ယူသြားရင္ အဲ့ဒီ ဥပေဒကို ၆၀း၁၀ မွာ သင္တုိ႔ႏွင့္ အယူမတူသူ
မ်ားထံမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သင္တို႔ထံသို႔ ေရာက္လာခဲ့ေသာ္--- သူမတို႔သည္ ယံုၾကည္သူ စင္စစ္ျဖစ္သည္ဟု တပ္အပ္
သိခဲ့ေသာ္ (သူလွ်ိဳ မဟုတခဲ
္ခ့ေ
ဲ သာ္) သူမတို႔အား အယူမတူသူမ်ားထံသို႔ ျပန္မပို႔ၾကႏွင့္ သူမတို႔သည္ သူတို႔ႏွင့္ မဆိုင္ေတာ့
ေခ်။ သူတို႔ကုန္က်ခဲ့ေသာ အရာမ်ားကို ျပန္ေပးလိုက္ေလာ့ (ခိုလႈံလာေသာ သူမမ်ား အတြက္ အေမြႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို
မယူၾကလင့္ အယူမတူသူမ်ားအား ျပန္ေပးလိုက္ေလာ့)၊ သင္တို႔ထံမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သူတို႔ထံ၌ ခိုလႈံသြားလွ်င္လည္း
သူမတို႔အတြက္ ကုန္က်ခဲ့သည္မ်ားအား ျပန္ယူထားေလာ့၊ (အေမြမေပးလိုက္ႏွင)့္ ။ လို႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ သူတို႔ကို မရ
မက တားျမစ္ထားရမယ္၊ ပိတ္ပင္ထားရမယ္လို႔ ဆိုမထားဘူး၊ ဥပေဒကလည္း အျပန္အလွန္ မွ်တပါတယ္။ ေသခ်ာေအာင္
ဖတ္ပါ။ မိရိုးဖလာၾကားဘူးနား၀မ်ားကို မလိုက္ဘဲ- အစၥလာမ့္ သြန္သင္ခ်က္ အစစ္အမွန္ကို လူႀကီးမင္း ေလ့လာၿပီးရင္ မမွ်
တတာမ်ား ရွိတယ္လို႔ ခံစားမိရင္ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။
5) ISLAM က ဘာေၾကာင့္ ေခြးကို မုန္းတာလဲ? လူသားေတြဟာေခြးကို အိမ္ေမြးသတၱိဝါလို႔ ထားပါတယ္ အဓိက က အိမ္
လံုၿခံဳဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္ သတၱဝါေတြထဲ မွာ ေခြဟာ အရွင္ သခင္ကို သစၥာ အရိွဆံုးျဖစ္ပါတယ္..... ဘာေႀကာင့္ ISLAM
က ေခြးကို ေစ့ေစ့ေတာင္ မႀကည့္ရဲတာပါလဲ.... က်မ္းစာထဲေခြးမေမြးရဘူးလို႔ ပါပါသလား။
အသံုး၀င္ရင္ ဘယ္သတၱ၀ါကို မဆို ေမြးခြင့္ ရွိပါတယ္။ သြန္သင္ေပးထားတဲ့ အမဲလိုက္ တိရိစာၦ န္က (ေခြးမ်ားက) ဖမ္းဆီး
ေပးတဲ့ အသားကိုလည္း စားခြင့္ရွိပါတယ္။ ၅း၄ ဒီေနရာမွာ အမဲလိုက္ တိရိစာၦ န္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို တိုက္ရိုက္ အဓိပၸါယ္
အားျဖင့္ ေခြးမ်ား (မုကလႅဘီးန္) လို႔ ေရးသားပါတယ္။
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ဆိုလိုတဲ့ ေခြး ဆိုတာက လူထဲမွာ အသိဉာဏ္ မရွိ နိမ့္က်တဲ့ လူတန္းစားမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ မိမိပတ္၀န္း
က်င္၊ မိမိအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ မိမိသားတပည့္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း မျပဳလုပ္နဲ႔ ဆိုခဲ့တာပါ။ ဒါကို မိရိုးဖလာအေလွ်ာက္
ဆြဲယူ ေတြးမွတ္ၿပီး အယူသည္းသြားတာေတာ့ အစၥလာမ္ဒသနနဲ႔ မဆိုင္ပါ။
6) ဝက္သားစားတာ မျဖတ္ပဲ ISLAM ထဲ ဝင္လို႔ရပါသလား..... က်ေနာ္ေမးတာေတြဟာ ဘာသာေရးေစာ္ကားမွဳ မရိွဘူး
ထင္ပါတယ္... လူတိုင္းသိတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေမးတာလဲျဖစ္ပါတယ္။
၀က္သား မစားရျခင္း၊ အရက္မေသာက္ရျခင္း၊ အတုိးမစားရျခင္း-- စတဲ့ အရာမ်ားက က်င့္၀တ္သီလမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
သီလဆိုတာက ဘယ္ဘာသာမွာ မဆို ယံုၾကည္ၿပီးမွ တစ္ေျဖးေျဖး တည္ေဆာက္ယူရတာပါ။ ဘယ္ဘာသာ၀င္ မဆို သီလ
ပ်က္ေနသူမ်ားလည္း ထုနဲ႔ေထးပါ။ သီလပ်က္ျခင္းက သာသနာပ်က္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ သာသနာပ်က္သြားရင္ သူဟာ
ျပန္လည္ျပဳပ်က္ဘို႔ ခက္ပါတယ္။ သီလပ်က္သြားရင္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရ လြယ္ပါတယ္။ ဥပမာ- ႏိုင္ငံေရး ပါတီ တစ္ခုထဲ၊ သို႔
မဟုတ္ စစ္တပ္တစ္ခုထဲကို ၀င္တယ္ ဆုိပါေတာ့-၊ အဲ့ဒီ ပါတီက ႏွတ္ထြက္သြားရင္၊ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္က ႏွတ္ထြက္ ထြက္
ေျပးသြားရင္ သူဟာ ပါတီက သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္က သစၥာေဖါက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ပါတီက စည္းကမ္း (ဥပမာ တုိက္ပံု
၀တ္ရမယ္၊ စစ္၀တ္စံု၀တ္ရမယ္) ဆိုတာမ်ားကို မလိုက္နာမိရင္- သူဟာ၊ ျပဳျပင္ရလြယ္ပါတယ္။ ျပန္လည္၀တ္ဆင္လိုက္ရင္
ၿပီးသြားတာပဲေလ။ ရဟန္းမ်ားမွာလည္း ပါရာဇိကံ ထိုက္တာကို က်ဴးလြန္မိရင္ ရဟန္းဘ၀ကို စြန္႔ရတယ္။ သိကၡာခ်ရတယ္။
သူ႔ကို ရဟန္းအျဖစ္ ျပန္လည္ လက္မခံေတာ့ဘူး- သို႔ေသာ္ ပါစိတ္ကံေလာက္ပဲ သင့္တယ္ ဆိုရင္-၊ သူဟာ ျပန္လည္ျပဳျပင္

စည္းေစာင့္ခြင့္ရွိၿပီး ရဟန္းအဆင့္က ထုတ္ပါယ္လို႔ မရဘူးေလ-။ (ရဟန္းေတြဟာ လူသတ္မွ ပါရာဇိကံသင့္တယ္။ လူက
အပ အျခား သတၱ၀ါမ်ားကို သတ္မိလို႔ ပါရာဇိကံ မသင့္ဘူး ပါစိတ္ကံေလာက္ပဲ သင့္တယ္။ ဆိုလိုတာက လူမဟုတ္တဲ့ ႏြား
ဆိတ္၊ ၾကက္၊ ၀က္ေလာက္ကို သတ္မိယံုေလာက္နဲ႔ ရဟန္းဘ၀ ထြက္စရာ မလိုဘူး-- ပါရာဇိကံမွာ ေလ့လာပါ။) အလား
တူပဲ ၀က္သားစားမိျခင္း၊ အရက္ေသာက္မိျခင္းမ်ားဟာ အစၥလာမ္မွာ ပါစိတ္ကံေလာက္ပဲ သင့္ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ေမးခ်င္ပါတယ္ ကံ ကံ၏ အက်ိဳးကို ခင္ဗ်ားယံုပါသလား၊
အဲ့ဒီ စကားက အစၥလာမ္ေတြက ဗုဒၶဘာသာေတြကို ေမးရမွာပါ။ မိရိုးဖလာႀကီးက တကယ့္ သစၥာတရား အမွန္နဲ႔ ေျပာင္း
ျပန္ ျဖစ္ေနေတာ့- လူႀကီးမင္း အခုထင္ေနသလိုေပါ့။- အစၥလာမ္က ျပဳမႈကံတိုင္းအတြက္ အက်ိဳးဆက္ ကံ၏ အက်ိဳး ရွိေန
ပါတယ္။ ကံ-ကံ၏ အက်ိဳး ရွိတယ္ဆိုတာ တိက်ျပတ္သားစြာ ျပဌာန္းခံထားရတဲ့ ေလာကဓမၼျပဌာန္းခ်က္ ျဖစ္တယ္လို႔
ယံုၾကည္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္လို ကယ္တင္ရွင္ ၀ါဒမ်ိဳး အစၥလာမ္မွာ မရွိပါ။ လြဲမွားေနတဲ့ မိရိုးဖလာ အ၀ိဇၨာထဲက ကၽြတ္
လြတ္ေအာင္ ေလာကဓမၼကို ထိုးထြင္းသိသြားတဲ့ ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္မ်ားက အာမခံခ်က္မ်ားနဲ႔ လမ္းျပေပးတဲ့ ၀ါဒပဲ ရွိပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာ (မိရိုးဖလာကိုေျပာတာပါ)ကေတာ့ ကံ-ကံ၏ အက်ိဳးဆိုတာကို တြင္တြင္က်ယ္ေအာင္ ေျပာတယ္- ဒါေပမယ့္
အဲ့ဒီ ကံ-ကံ၏ အက်ိဳးဆိုတဲ့ တိက်တဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ ျဖစ္တည္လာရတာကို မေသခ်ာတဲ့ သဘာ၀တရားေၾကာင့္လိုလုိေတြ
ေလွ်ာက္ေျပေနတယ္။ (ဒီအတြက္လည္း လူႀကီးမင္းက ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရင္ ဗုဒၶဘာသာ ဓမၼ စရိယမ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးလိုပါ
တယ္။)
ISLAM ဟာ ေနာက္ဘဝရိွတယ္ ဆိုတာ ယံုပါသလား သူမ်ား အသက္သတ္ခ်င္ ကိုယ္ အသတ္ျပန္အသတ္ခံရမယ္ ဆိုတာ
ယံုပါသလား...
ေနာင္ဘ၀ ရွိတယ္ဆိုတာကို ဘာသာအားလံုးက လက္ခံယံုၾကည္ပါတယ္။ သူမ်ား အသက္ကို သတ္မိတိုင္း (ရည္ရြယ္ခ်က္
မရွိ၊ စစ္ပြဲမွာ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္လို႔ ျဖစ္ေစ၊) ေနာင္ဘ၀မွာ ျပန္အသတ္ခံရမယ္ ဆိုတာကို ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမကိုယ္တိုင္
က လက္မခံခဲ့ပါ။ အဂၤုတၱိဳရ္နီကာယ္ ၂ မဟာ၀ဂ္၊ ၁ တိတၱာယတနသုတ္ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ မိရိုးဖလာက ေျပာတိုင္း လိုက္ယံု
မေနဘို႔ စြဲလမ္းမေနဘို႔ လိုပါတယ္။
သူအမ်ားအသက္သတ္ ခ်င္းက အကုသိုလ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ယံုပါသလား။ နံပါတ္ (၁) မွာ ေျဖၿပီးပါၿပီISLAM ရဲ႔ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာပါလဲ- ဒီေမးခြန္းကို မေျဖမွီ- ခင္ဗ်ားယံုၾကည္ေနတဲ့ ဗုဒၶဘာသာရဲ႔ အဓိက ရည္ရြယ္
ခ်က္က ဘာျဖစ္ပါသလဲ- အရင္ ေျဖေပးပါ။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ အစၥလာမ့္ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ကို နားလည္ဘို႔ ခက္ေနပါလိမ့္မယ္။
လူသားတိုင္း က်ိဳးစားရင္ က်ိဳးစားသေလာက္ ျဖစ္နိုင္တယ္ ဆိုတာယံု ပါသလား လူသားတိုင္းကို ႀကမၼာကို ဖန္တီးခြင့္
ရိွတယ္ ဆိုတာယံုပါသလား။
လူသားဟာ ႀကိဳးစားျခင္းရဲ႔ အခြင့္အေရးကို ခံစားခြင့္ ရွိတယ္ဆိုတာ ယံုပါတယ္။ ကယ္တင္ရွင္၀ါဒကို လက္မခံဘူးလို႔ ေျပာခဲ့
ၿပီမို႔- ဒီကိစၥက ေခါင္းစဥ္တူေနေလာက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႀကိဳးစားတိုင္း အားလံုး ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူး- ဆိုတာကို
လူႀကီးမင္း ကိုယ္ေတြ႔ ျဖစ္မွာပါ။ အဲ့ဒီ အခါက်ေတာ့ ေရွးဘ၀ကံကို ထိုးခ်လိုက္၊ ဘုရားသခင္ အလုိအတိုင္းလို႔ ေျပာလိုက္ပဲ
မဟုတ္လား--၊ လူႀကီးမင္း အေနနဲ႔ ေလာကနိယာမမ်ားကို ေက်ညက္ေအာင္ အရင္ေလ့လာပါ။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ လူႀကီးမင္း
ကိုယ္တိုင္က အခ်ိဳ႔အရာေတြကို ေရွးဘ၀ကံပဲလို႔ ထိုးခ်ေနရလိမ့္မယ္။ ဒါဆိုရင္ ပိဋကတ္ေတာ္- အဂုၤတၳဳိလ္၊ မဟာ၀ဂ္၊

တိတၳာယနသုတ္၊ ၆၂- လာ “အရာရာတိုင္းသည္ ေရွးဘ၀ကံေၾကာင့္ခ်ည္း ျဖစ္တာမဟုတ္၊ အရာရာတိုင္းသည္ အစဥ္
အလာ နားလည္ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ေၾကာင့္ခ်ည္း ျဖစ္တာမဟုတ္၊ အရာရာတိုင္းသည္ အေၾကာင္းဇစ္ျမစ္ မရွိဘဲလွ်က္လည္း
ျဖစ္တာ မဟုတ္-“ ဆိုတာနဲ႔ လြဲေနပါဦးမယ္။
ဥပုဒ္မေစာင့္တဲ့ ISLAM ဘာသာဝင္ေတြကို ဘာေၾကာင့္ အေရးယူ တာပါလဲ သူတို႔ မေစာင့္ နိုင္တာကို အတင္းအက်ပ္
ဘာေၾကာင့္ ခိုင္းပါသလဲ လူတစ္ဖက္သားရဲ႔ အခြင့္အေရးကုိ ထိမ္းခ်ဳပ္တာ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖါက္မွဳလို႔ ေခၚနိုင္ပါ
သလား...
အတင္းအၾကပ္ ခိုင္းေစျခင္းဟာ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေစာ္ကားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပဲ-- မိမိက ယံုၾကည္ခံယူထားရာ
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၊ သာသနာတစ္ခုရဲ႔ စည္းကမ္းကိုယံုၾကည္ပါတယ္လို႔ ဆိုၿပီး စည္းကမ္းမလိုက္နာျခင္းဟာလည္း စည္း
ေဖါက္သူျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ဦးကို ဘယ္သူကမွ အစၥလာမ္ျဖစ္ေစရမယ္၊ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ေစရမယ္လို႔ အတင္းအၾကပ္
ခံေစလို႔ မရပါ။ အစၥလာမ္ကလည္း ဒီလို အတင္းအၾကပ္ သာသနာျပဳျခင္း- ခံယူေစခိုင္းျခင္းကို တားျမစ္ပါတယ္၊ ၂း၂၅၆။
လူတစ္ဦးဟာ စစ္တပ္ထဲကို ဘယ္သူကမွ မ၀င္ခိုင္းဘူး-- သူ႔သေဘာနဲ႔ သူ၀င္ရင္ သူဟာ စစ္စည္းကမ္းကို လိုက္နာရပါ
မယ္။ မလိုက္နာ ရင္ အေရးယူျခင္းကို ခံရပါမယ္။ ဒါဟာ စည္းကမ္းျဖစ္ပါတယ္။ မေလးႏိုင္ငံမွာ မူဆလင္ အမ်ားစု ျဖစ္
တယ္။ လူေတြက လူမ်ားစု ရတဲ့ အခြင့္အေရးကို လိုခ်င္တယ္။ အစၥလာမ္ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာေနတယ္။ အဲ့ဒီ ေခါင္း
စဥ္ေအာက္မွာ ေနရင္ အဲ့ဒီ ေခါင္းစဥ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းကို လိုက္နာရဘို႔ တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္။ မလိုက္နာရင္ စည္း
ကမ္းထိမ္းေတြက လိုက္နာေအာင္ စည္းၾကပ္ေစဘို႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ လူမ်ားစု ရတဲ့ အခြင့္အေရးေကာင္းေတြကိုေတာ့
လိုခ်င္ၿပီး- လူမ်ား စုလိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းေတာ့ မလိုက္လိုဘူး ဆိုရင္ အဲ့ဒီလို လူတန္းစားက လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုတာကို
အေၾကာင္း ျပခြင့္ မရွိပါ။ အဲ့ဒီ လူမ်ားစုက အျခားဘာသာ၀င္မ်ားကို အႏိုင္က်င့္ၿပီး- မင္းတို႔ပါ ဥပုပ္ေစာင့္ရမယ္လို႔ အတင္း
အက်ပ္ ခိုင္းေစမွ သူမယံုၾကည္လို႔ မသက္၀င္ခဲ့ရာကို အတင္းအၾကပ္ခိုင္းမႈနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္ ေမးတာအေတာ္ရွည္ေနျပီ ဒါေလာက္ပဲ ေမးပါမယ္။ အခ်ိန္မေရြးေမးပါ။ သိလိုတဲ့ အရာမ်ားကို ယဥ္ေက်းစြာေမး
သူတို႔အတြက္ အေျဖေျဖေပးေနမွာပါ။
က်ေနာ္ မေလးမွာေနပါတယ္ က်ေနာ္စက္ရံုးမွာေရာ တစ္ျခားစက္ရံုမွာပါ ISLAM ဘာသာဝင္ေတြ ဥပုဒ္လကိုေႀကာင့္ေန
ပါတယ္ သူတို႔ ခိုးစားေပမယ္ ေတြရင္ အေရးယူခံရမွာစိုးလို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္ က်ေနာ္ ကေျပာလိုက္ပါတယ္ ကိုယ္
ပိုက္ဆံနဲ႔ ဝယ္စားတာ ဘယ္သူဟာမွ ခိုးစားတာ မဟုတ္ပဲ-လို႔ ဘာလို႔ အေရးယူလ႔ို ရမွာလဲလို႔ အဲ ဒီ အေရးယူမယ္ ဆိုတာ
က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တာလို ့ခင္မ်ားထင္ပါသလား-အစၥလာမ္ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေနၿပီး အစၥလာမ္စည္းကမ္းကို ေဖါက္ရင္ စည္းကမ္းေဖါက္မႈ အေရးယူျခင္းဟာ လူ႔ အခြင့္
အေရး ခ်ိဳးေဖါက္တာ မဟုတ္ပါ။ ရဟန္းေဘာင္၀င္ၿပီး-- ရဟန္းအလုပ္ကို မလုပ္ ေမထံုမႈမွာ ျမဴးေနရင္- သူ႔ကို အေရးယူရ
မွာပဲေလ--၊ သူ႔ကို ဘယ္သူကမွ အတင္းအၾကပ္ ရဟန္း၀တ္ခိုင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ အဲ့ဒီ ရဟန္းက ငါ့- ပိုက္ဆံနဲ႔ ငါ- အေပ်ာ္
မယ္ငွါးတာ-၊ ဇီမ္ခံတာ ဘယ္သူနဲ႔မွ မဆိုင္ဘူး-၊ အေပ်ာ္မယ္ေတာင္ ပိုက္ဆံရေသးတယ္လို႔ ေစာဒကတက္ရင္ ခင္ဗ်ားက
ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္မယ္ စိတ္ကူးပါသလဲ။ ရဟန္း၀တ္ရင္ ရဟန္းေဘာင္ထဲက က်င္၀
့ တ္သိကၡာနဲ႔ ေနရမယ္၊ အစၥလာမ္ ျဖစ္လို
ရင္ အစၥလာမ့္က်င့္၀တ္သိကၡာနဲ႔ ေနရမယ္။ (ဥပုပ္ေစာင့္ျခင္းမွာလည္း ခၽြင္းခ်က္ ဥပေဒေတြ ရွိပါတယ္။ နာမက်မ္းရင္- လံုး၀
မတတ္သာတဲ့ အေျခအေနမွာရွိရင္ ပလပ္ခြင့္ ရွိပါတယ္- အတင္းအၾကပ္ မဟုတ္ပါ။) ဘယ္ကိစၥမွာ မဆို အနာခံမွ အသာစံ

ရပါတယ္။ ဥပုပ္ေစာင့္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ေရွာင္ျခင္း၊ ေလာကီစည္းစိမ္မ်ားကို မက္ေမာဖက္တြယ္မႈမွ ေရွာင္ျခင္း၊ မလြဲ
မေရွာင္သာ ေတာ္လွန္ခုခံရျခင္း ဆိုတာေတြက အနာခံရတာေတြပါ။ ဒါေတြကို မလုပ္ခ်င္ရင္ အဲ့ဒီလူက အဲ့ဒီ လူ႔အဖြဲ႔
အစည္းက တရား၀င္ ထြက္လိုက္ပါ။ ေနာက္ထပ္ သူေပ်ာ္တဲ့ သူလိုက္ႏိုင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ သက္၀င္ခိုလႈံခြင့္ ရွိပါတယ္။
၁၀၉း၆- တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္ အဲ့ဒီလို လူတန္းစားက ဘယ္ေခါင္းစဥ္မွာ ခိုလႈံ-ခိုလႈံ အနာခံရမယ္ေတြ႔ရင္ လွ်ိဳ႔၀ွက္ၿပီး သစၥာ
ေဖါက္မွာပါပဲ--။ ဗုဒၶဘာသာကို ေျပာင္းသြားၿပီး ဘုန္းႀကီး၀တ္ရင္လည္း ညစာခိုးစားမယ္၊ ကာမရာဂ အတြက္ ခိုးၿပီး က်င့္ႀကံ
မွာပါပဲ။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေဌးလြင္ဦး

