 ُﻪﻻ اﻝﻠَِﻻ إِﻝَ َﻪ إ
အလႅာဟ္မွအပ အျခား ဘုရားဟူ၍ မရွိကရုဏာရွင္ အၾကင္နာရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္အားျဖင့္
ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား က်မၼာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ကၽြန္ေတာ့ရဲ႔ ဆုိက္ေလးမွာ အပါတ္စဥ္ပံုမွန္ ေရးသားတင္ျပေပးဘို႔ ေမတၱာရပ္ခံ
ၾကတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၊ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ မဟုတ္ေသာ ဓမၼ မိတ္ေဆြမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္လွပါတယ္။
အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားပါမယ္လို႔လည္း ဆႏၵရွိပါတယ္။
အခု ဒီေန႔ တင္ျပေပးမယ့္ ေခါင္းစဥ္က- အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္တို႔ရဲ႔ အၿမဲအစဥ္ ႏွလံုးပိုက္ ေႂကြးေၾကာ္ရင့္က်ဴးမႈ ျဖစ္တဲ့
လာအိလာဟ အိေလလႅ
လလႅာဟ္ အလႅာဟ္အရွင္မွအပ အျခား ဘုရားဟူ၍ မရွိ- ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့သမိုင္း ပညာရွင္
မ်ားက အစၥလာမ္ သာသနာ လႊမ္းၿခံဳက်ယ္ျပန္႔လာတဲ့ အ၀န္းအ၀ိုင္းႀကီးကို ယံုၾကည္မႈ အင္ပါယာ (Empire of Faith) လို႔
ေျပာဆိုၿပီး၊ ဘယ္သူေတြမုန္းမုန္း ဘယ္သူေတြ ဘယ္လိုတိုက္တိုက္ အဲ့ဒီ အင္ပါယာႀကီးဟာ အစဥ္ ရွင္သန္ တိုးတက္
လွ်က္ အစဥ္ ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းလွ်က္၊ မကုန္မခမ္းႏိုင္တဲ့ အင္သစ္အားသစ္ေတြ တိုးလွ်က္ ရွိေနပါတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ခ်ၾကပါ
တယ္။ ဒီလို အစဥ္ လန္းဆန္း တိုးတက္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေနရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းက အလြန္တရာ ခန္႔ညားထည္၀ါတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံ
လာအိလာဟ အိေလလႅာဟ္၊ မုဟမၼဒ္ဒုရ္ ရစူလ္လြလႅာဟ္ အလႅာဟ္အရွင္မွအပ အျခားဘုရားဟူ၍ မရွိ၊ မုဟမၼဒ္သည္
အလႅာဟ္အရွင့္ ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္ ျဖစ္၏ ဆိုတဲ့ အခ်က္ေၾကာင့္ပါပဲ- လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ေတြဟာ မ်ိဳးစဥ္မ်ိဳးဆက္ ဒီယံုၾကည္ခ်က္ ေႂကြးေၾကာ္သံကို အစဥ္ရင့္က်ဴးၾကတယ္။
ေျမ၀ယ္မက် ယံုမွတ္ပံုအပ္ၾကတယ္။ ဒီေႂကြးေၾကာ္ရင့္က်ဴးတဲ့ စာသားရဲ႔ အဓိပၸါယ္ကိုလည္း သိၾကပါတယ္။ ဆရာစဥ္ သယ္
ေဆာင္သြန္သင္လာတဲ့ ေက်းဇူးေၾကာင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္မ်ားဟာ မိမိခံယူတဲ့ သစၥာတရား ျဖစ္တဲ့ အလႅာဟ္အရွင္မွ
အပ အျခားဘုရားဟူ၍ မရွိ ဆိုတာမွာလည္း ခိုင္မာစြဲၿမဲၾကပါတယ္။
အကယ္တန္းၾကည့္ရင္ အစၥလာမ့္ ရင့္က်ဴးသံ ျဖစ္တဲ့ လာအိလာဟ အိေလလႅာဟ္ ဆိုတာကို အထူးရွင္းျပေနဘို႔ရာ လိုအပ္
မယ္ မထင္ပါ။ ဒါေပမယ့္- ဒီရင့္က်ဴးမႈမွာ အလြန္အင္အားႀကီးၿပီး အရွိန္အဟုန္ပါတဲ့ အင္အားတစ္ရပ္ ရွိေနပါတယ္။ အဲ့ဒီ
အင္အားေၾကာင့္သာ အစၥလာမ္ သာသနာဟာ အစဥ္ႏုပ်ိဳလန္းဆန္း ရွင္သန္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအင္အားရပ္ကို သိဘို႔ရာ
(၁) အလႅာဟ္ဆိုတာ ဘာလဲ။ (၂) အလႅာဟ္ကိုပဲ ဘာေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ေစတာလဲ ဆိုတာကို သိဘို႔ လိုပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ အလႅာဟ္ဆိုတာကို ကိုးကြယ္ရာအရွင္ လို႔ လြယ္လြယ္ကူကူပဲ ေျပာလိုက္မွာ ထင္ပါတယ္။ မမွားပါဘူးဒါေပမယ့္ နားလည္ခံစားမႈ အတြက္ လိုအပ္ေနေသးတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆင္ျခင္မိပါတယ္။ အလႅာဟ္ ဆိုတာကို ပံုဖြဲ႔ ခိုင္း
ႏိႈင္းလို႔မရ၊ မေတြးေတာအပ္ အႀကံစည္အပ္-လို႔ က်မ္းျမတ္ကုရ္အံ အဆံုးအမအတိုင္း ဆရာစဥ္ ဖြင့္ဆိုေဟာေျပာမႈမ်ား
လည္း ရွိေတာ့၊ မိမိအာရံုျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ မၾကားႏိုင္ မေတြးေတာႏိုင္၊ မႀကံစည္ႏိုင္ေသာ အရာသည္ တကယ္ေကာ ရွိရဲ႔လား၊
ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္က ဖန္တီးထားတဲ့ ဇာတ္ေကာင္မ်ားလားလို႔ သို႔ေလာသို႔ေလာ သံသယ ၀င္ဘြယ္ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။
တကယ္ရွိ မရွိေတာင္ အတိအက် မသိတဲ့ အရာကို ဘယ္လိုလုပ္ ပံုအပ္ ကိုးကြယ္ႏိုင္မလဲ ဆိုတဲ့ ဆက္တိုက္ ေစာဒကမ်ား
ျဖစ္လာႏိုင္ျပန္တယ္။

တကယ္ေတာ့ မူဆလင္ထု တစ္ရပ္လံုးဟာ မသိမိုက္မဲၿပီး မတိက် မေသခ်ာတဲ့ ယံုမွား သံသယ ျဖစ္ဘြယ္ ယံုၾကည္ခ်က္
တစ္ခုကို သီအိုရီဖြဲ႔ တည္ေဆာက္လွ်က္ ယံုၾကည္ေနၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ မတိက် မေသခ်ာတဲ့ သီအိုရီ တစ္ခုဆိုရင္ သမိုင္း
တစ္ေလွ်ာက္ အခုေလာက္ အထုအေထာင္းခံရတဲ့ လမ္းစဥ္၀ါဒ တစ္ခုဟာ ႀကီးထြားလာႏိုင္ဘြယ္လည္း မရွိဘူး။
ဒီေတာ့ အလႅာဟ္ဆိုတာ ဘာလဲ၊ အလႅာဟ္ကိုပဲ ဘာေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ပံုအပ္ေစတာလည္း ဆိုတာကို နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း
သိတဲ့ လူသားအမ်ား မူဆလင္ထုထဲမွာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ရွိေနပါတယ္။ ရွိေနဦးမွာပဲ။ သူတို႔ေတြက အလႅာဟ္ကိုသာ ပံုအပ္
ဆည္းကပ္လို႔ အလႅာဟ္ဆိုတာ ဘာလဲလို႔ တိုက္ရိုက္ သိခြင့္ရသြားပါတယ္။ အလႅာဟ္ ဆိုတာ စိတ္ကူးယဥ္ ဇတ္ေကာင္
မဟုတ္ဘူး- ဆိုတာကိုလည္း သူတို႔ေတြ သိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ေတြဟာ အလႅာဟ္ အတြက္ဆိုရင္ အသက္၊ အုိး
အိမ္ စည္းဇိမ္ အားလံုးကို ေပးဆက္စေတးရဲပါတယ္။ သူတို႔ေတြရဲ႔ အရွိန္အဟုန္ေၾကာင့္ သူတုိ႔ပတ္၀န္းက်င္က လူသားမ်ား
ဟာလည္း သူတို႔ဘက္ကို ပါသြားၾကပါတယ္။ဒီေတာ့ သူတို႔ေတြက အလႅာဟ္ကို ဘယ္လို ကိုးကြယ္တာလဲ- ဆိုတာက ဆင္ျခင္စရာပါ။ အလႅာဟ္ဆိုတာ မျမင္ႏိုင္၊ မေတြ႔
ႏိုင္၊ မႀကံစည္ႏိုင္၊ ပမာမေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အရာပါ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က အလႅာဟ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ျပင္းျပင္းထန္ထန္
သိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အလႅာဟ္မွအပ အျခားဘုရားဟူ၍ မရွိ- ဆိုတာကို ရဲရဲ၀့ံ၀ံ့ ရင့္က်ဴးေနၾကတာပါ။
ဒီေနရာမွာ အလႅာဟ္အား သိနည္းကို ကၽြန္ေတာ္ အနည္းငယ္ တင္ျပလိုပါတယ္။ အလႅာဟ္ကို မိမိဉာဏ္အာရံုမွာ တကယ္
သိလိုရင္ အလႅာဟ္ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္တတ္ဘို႔ လိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အစၥလာမ္က ေျပာတဲ့ ကိုးကြယ္ျခင္း ဆိုတာကို
တိတိက်က် အရင္ နားလည္ရပါမယ္။ ကုရ္အံ က်မ္းေတာ္က ေျပာတဲ့ ကိုးကြယ္ျခင္း ဆိုတာက ”ဆြမ္းကြမ္းဆက္ကပ္ျခင္း၊
ပူေဇာ္သကၠာရျပဳျခင္း၊ ဂုဏ္ေတာ္မႊမ္းေတးဖြဲ႔ရင့္က်ဴးျခင္း၊ တိုင္တည္ဦးခ်ကန္ေတာ့ျခင္း”မ်ား မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာလို ကိုးကြယ္
ဆည္းကပ္ျခင္းလို႔ ဘာသာျပန္တဲ့ အိဗာဒါဟ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ လိုက္နာက်င့္ႀကံေဆာင္ရြက္
ျခင္း လို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အလႅာဟ္မွအပ အျခားကိုးကြယ္ရာ မရွိ၊ အျခားေသာ ဘုရား မရွိ ဆိုတာက- အလႅာဟ့္
တရားေဒသနာ ဓမၼေတာ္ အျပင္ အျခားေသာ အမ်ားသူငါ အဆိုအမိန္႔မ်ား၊ ပံုတိုပတ္စမ်ား၊ မိရိုးဖလာ ဆရာစဥ္လာ တရား
ေဒသနာမ်ားကို လိုက္နာက်င့္ႀကံဘြယ္ရာ မရွိလို႔ ေျပာဆိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါးစပ္က အလႅာဟ္မွ အပ အျခားေသာ
ဘုရားဟူ၍ မရွိ လို႔ ရင့္က်ဴးေနၿပီး- တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ ၾကားဘူးနား၀ အစဥ္အလာမ်ားအတိုင္း လိုက္နာက်င့္ႀကံေနရင္
အဲ့ဒီလို က်င့္ႀကံေနသူမွာ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႔ ၾကားဘူးနား၀ ပံုတိုပတ္စမ်ားသာ စြဲထင္ကပ္ၿငိလာမွာ ျဖစ္တယ္။ အလႅာဟ္အား
သိနားလည္ျခင္းနဲ႔ ကင္းကြာလာမွာပဲ ျဖစ္တယ္။
အလႅာဟ္က ကိန္း၀ပ္ခ်မွတ္ေပးတဲ့ ဓမၼကို အရင္အဦးသိမွ အဲ့ဒီ ဓမၼစီးေၾကာင္းအတိုင္း စီးေမ်ာႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားက်င့္ႀကံမွ
ပန္းတိုင္ျဖစ္တဲ့ အလႅာဟ့္ဆီကို ကိန္းဆိုက္ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ကိန္းဆိုက္ခြင့္ရသြားတဲ့ လူသားေတြ မေရ
မတြက္ႏိုင္ပါပဲ။ အလားတူ အလႅာဟ္ ကိန္း၀ပ္ခ်မွတ္ေပးတဲ့ က်မ္းျမတ္ကုရ္အံတည္းဟူေသာ သစၥာဓမၼ ေဒသနာေပါင္းခ်ဳပ္
ႀကီးကလည္း အာမခံထားပါတယ္။ လူသားလမ္းညႊန္ ျဖစ္တဲ့ ကုရ္အံက်မ္းေတာ္အတိုင္း မိမိကိုယ္မိမိ တစ္သားတည္း ျဖစ္
ေအာင္ ေလ့လာေလ့က်င့္သူဟာ သူနဲ႔ က်မ္းေတာ္ပါ နိယာမအတိုင္း တစ္သားတည္း ျဖစ္လာေလ အလႅာဟ္အရွင္နဲ႔ နီးကပ္
ِ َﺤﺴ ُن ِﻤ َن اﻝﻠّ ِﻪ
ِ
ِ
လာေလျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို က်မ္းေတာ္က ﺼ ْﺒ َﻐ ًﺔ
َ ْ  ﺼ ْﺒ َﻐ َﺔ اﻝﻠّﻪ َو َﻤ ْن أအလႅာ့ဟ္ရဲ႔ ဓါတ္ေတာ္ကို ကူးၾကေလာ့၊
ဓါတ္ေတာ္ကူးေပးရာ၌ အလႅာဟ္အရွင္ထက္ မည္သူက ပိုမိုေကာင္းမြန္အ့ံနည္း (၂း၁၃၈) လို႔ ေျပာထားပါတယ္။ ဆိုလိုခ်က္
က အလႅာဟ္အရွင္ ကိန္း၀ပ္ခ်မွတ္ေပးရာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အံသည္ လူသားမ်ားအတြက္ ဓမၼစစ္၊ ဓမၼမွန္ ျဖစ္၏။ စ၊ လည္၊
ဆံုး သံုးပါးလံုး အျပစ္အနာကင္းေသာ ဉာဏ္စဥ္သိ မွတ္တမ္းက်မ္းေတာ္ ျဖစ္၏။ ယုတၱိကင္းသည့္ စိတ္ကူးယဥ္ပံုဖြဲ႔ေတး

ပံုတို ပတ္စမ်ား မဟုတ္ေခ်။ အမ်ားသေဘာတူ ညိႇႏိႈင္းထားရာ ဆရာစဥ္စကားမွတ္တမ္းလည္း မဟုတ္လည္း မဟုတ္ေခ်။
ထိုဓမၼစစ္၊ ဓမၼမွန္ကို အရင္အဦး သိနားလည္လွ်က္- ထိုဓမၼစစ္နဲ႔ တစ္သားတည္းက်ေအာင္ က်င့္ေဆာင္သူ၊ က်င့္ႀကံရန္ ဆံုး
ျဖတ္သူသည္သာ အလႅာဟ္မွအပ အျခား ဘုရားဟူ၍ မရွိ ဟူသည့္ သစၥာစကားအား အႂကြင္းမဲ့ ႏွလံုးပိုက္သူ မည္ေတာ့
သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မြန္မ်ားသည္ အလႅာဟ္အရွင္အား ဒိဌရသ ခံစားရသူမ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
ဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္စင္အေပါင္း အလႅာဟ္အရွင္အား ဒိဌရသ ခံစားခြင့္ရသူမ်ား ျဖစ္ပါေစ--- လို႔ ေမတၱာျပဳလွ်က္-၊ က်မ္း

ِ
ေတာ္ပါ သုတ္ေဒသနာ သံုးပါးကို သတိေဖၚေပးပါရေစ-၊۞ون
َ ﺴﺘَ ْﻜ ِﺒ ُر
ْ  ُﻪ َﻴﻻ اﻝﻠِﻨ ُﻬ ْم َﻜﺎ ُﻨوا إِ َذا ﻗﻴ َل ﻝَ ُﻬ ْم َﻻ إِﻝَ َﻪ إِ إသူတို႔အား
ِ َﻨﺎ ﻝَﺘ ون أ َِﺌ
”အလႅာဟ္အရွင္မွအပ အျခားဘုရားဟူ၍ မရွိ” ဟု ေျပာေသာအခါ၊ သူတို႔သည္ မာနတက္ေနၾက၍- ﺎرُﻜوا
َ َُوَﻴﻘُوﻝ

ِ ﺸ
ٍ ﻤ ْﺠ ُﻨ ﺎﻋ ٍر
۞ون
َ ِ” آﻝِ َﻬ ِﺘ َﻨﺎ ﻝလကၤာဆရာ အရူးတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုရားမ်ားကို ခ်န္ထားရမည္ေလာ၊”ဟု ဆိုၾက
၏။ ۞ﻴن
  َﺒ ْل َﺠﺎء ِﺒﺎ ْﻝ َﺤအမွန္မွာ သူသည္ ပရမတၳသစၥာျဖင့္ ေရာက္ရွိလာ၏။ ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္ အေပါင္းကို
َ ﺼد
َ ِﺴﻠ
َ ق ا ْﻝ ُﻤ ْر
َ ق َو

လည္း ေျဖာင့္မွန္ေၾကာင္းျပ၏၊ (၃၇း၃၅၊ ၃၆၊ ၃၇)
ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအား ေလးစားတန္ဘိုးထားလွ်က္
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