(က) ကမၻႀကီး မပ်က္ခင္မွာေကာ ေသၿပီးတဲ့လူဟာ ဘယ္ကိုေရာက္သလဲသို႔ ဘာျဖစ္ေနသလဲ သို႔ တရားစီရင္
ေန႔ကို ေစာင့္ေနသလားကုရ္Aံ Aရ- ကမၻာႀကီးပ်က္တာနဲ႔ လူေတြကို တရားစီရင္တာနဲ႔ ဘယ္လိုမွ မပတ္သက္ပါ။ ကမၻာႀကီး ပ်က္ရမယ့္
Aေၾကာင္းကို islammyanmar.com Aပတ္စU္ ဗဟုသုတက႑မွာ ဆရာUီးေဌးလြင္Uီး တင္ျပတဲ့ ကၽြႏ္ုပ္သိ
ေသာ ကမၻာ့နိဂံုး ဆိုတဲ့ ေခါင္းစU္ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။
တရားစီရင္မယ့္ေန႔ ဆိုတာထက္၊ တရားစီရင္မယ့္ ကာလ လို႔ ေျပာရင္ စကားလံုး ပိုတိက်ပါတယ္။ Aဲ့ဒီကာလ ကစကၠန္႔တိုင္းမွာ က်ေရာက္ေနပါတယ္။ မိမိက်င့္ေဆာင္ျခင္းရဲ႔ စကၠန္႔တိုင္းAတြက္ Aက်ိဳးဆက္ေတြပါ။ Aဲဒီ
AဆံုးAျဖတ္က ဘုရားနဲ႔မဆိုင္ပါဘူး။ မိမိနဲ႔သာ ဆိင
ု ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ UပမာေပးၿပီးသားAတိုင္း- မီးဆိုတာ ကို
ပူတဲ့

ဓါတ္သဘာ၀ျပဌာန္းထားပါတယ္။

Aပူကူးတတ္တဲ့

သဘာ၀ကိုလည္း

ျပဌာန္းထားပါတယ္။

မီးကို

ကိုင္လို႔ပူတာ- ေရွာင္လို႔ Aပူက ကင္းတာဟာ ကာယကံရွင္ရဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ျဖစ္လာတဲ့ Aက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈသာ ျဖစ္ပါတယ္။ မီးကို ကိင
ု ္လို႔ ပူေလာင္ျခင္းကို ခံးစားရတဲ့ Aခ်ိန္ဟာ- Aဲ့ဒီ ကိစၥတစ္ခုAတြက္ တရား
စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
(ခ) ေကာင္းတာ ၁၀ ခုလုပ္မယ္။ ဆိုးတာ ၁၂ ခု လုပ္မယ္
ဆိုရင္- Aႏႈတ္ဘက္ကို ၂ က်န္တယ္။ ေကာင္းတာ ၁ ခုမွ မလုပဘ
္ ူး၊ ဆိုးတာပဲ ၁၂ ခုလုပ္မယ္ဆိုရင္ Aႏႈတ္ ခ်ည္း
၁၂ က်န္မယ္။ ေကာင္းတာ ၁၂ ခုလုပ္ၿပီး ဆိုးတာ ၁၀ ခုလုပ္ရင္ Aေကာင္းဘက္ကို ၂ က်န္မယ္။
ဒီရလဒ္ေတြက ေသၿပီးတဲ့Aခ်ိန္မွာ က်န္မယ့္ ရလဒ္ဆိုပါေတာ့. ေကာင္းတာ ၂ ခု က်န္တဲ့သူ ဆိုးတာပဲ ၁၂
ခုက်န္တဲ့သူနဲ႔ ဆိုးတာ ၂ ခုက်န္တဲ့သူေတြကို ဘယ္လိုစီရင္လသ
ဲ ို႔ ဘယ္သူက သုခဘံု ေရာက္ၿပီး ဘယ္သူက
ေသာကဘံုေရာက္သလဲ။
ဘံုဌာနေတြရဲ႔ တည္ရာကို ကၽြန္ေတာ္ ေဆြးေႏြးၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ မီးကို ၂ စကၠန္႔ကိုင္တဲ့ လူနဲ႔ ၁၂ စကၠန္႔ကိုင္ တဲ့
လူလိုပါပဲ။ Aပူဒဏ္ဟာ သူ႔ခံစားမႈေပၚမွာသာ Aျပင္း Aေပ်ာ့ ကြဲျပားသြားတာပါ။ လက္နဲ႔ ထိရင္ လက္ကို ပူမယ္။
ေျခနဲ႔ထိရင္ ေျခကို ပူမယ္။ Aျခားကမၻာ- ဘံုဌာန တစ္ခုခုကို သြားၿပီး ခံစားရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ Aဲ့သလို ပဲ
ေသာက၊ သုခ ဆိုတာ Aျခားဘံုဌာန တစ္ခုမွာ ခံစားရတာမဟုတ္ပါဘူး။ ခံစား၊ စံစားရသူရဲ႔ Aာရံု သို႔မဟုတ္
ခံစားမႈ ျဖစ္ေပၚရာ Aသိမွာသာ ရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုခံစားရမယ္။ ဘယ္လို စံစားရမယ္ ဆိုတာေတြက စာေပ
သေဘာ Uပမာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
(ဂ) ေနာက္တစ္ခ်က္က . မေကာင္းမႈ ျပဳသူေရာ ေကာင္းမႈျပဳသူေရာ ၄င္းနဲ႔ေတြ႔မယ္ ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ၄င္းဆို တာ
(နာမ္စား ၄င္း၂ခုကို Aတူတူလို႔ထင္ရလိ)ု႔ ပရမတ္ဘုရား ကိုေျပာတာလို႔ထင္ပါတယ္။ မဟုတ္ရင္လဲ ျပန္ရွင္းျပ
လိုပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ သုခဘံုမွာေတြ႔မွာလား ေသာကဘံုမွာလား.. သို႔ ေနရာဌာန မရွိ ပရမတ္ဘုရားက ဘံုႏွစ္ခု
လံုးမွာရွိလို႔ ဒီလိုေတြ႔မွာလား။
ေတြ႔ၾကတဲ့ေနရာမွာလဲ ရွင္းျပခဲ့သလုိဆိုရင္ Aရွိန္ေကာင္းတဲ့သူက ျမန္ျမန္ေတြ႔ရမယ္၊ ရပ္လိုက္ Aရွိန္ယူလိုက္နဲ႔
သူက ေတာ့ ေနာက္က်မယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။
ေသသြားသူႏွစ္ေယာက္မွာ Aရွိန္ေကာင္းသူ ဘယ္လို ျမန္ျမန္ေတြ႔မလဲ ရပ္တန္႔ေနသူက ဘယ္လို ျပန္ေတြ႔
ႏိုင္မွာလဲ သိခ်င္ပါတယ္။ (?)
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၉၉း၇-၈၊ ပရမံဏုျမဴမွ်ပမာ ေကာင္းမႈက်င့္ေဆာင္ခဲ့သူသည္ ၎Aား ေတြ႔ျမင္ရလတၲံ႔။

ပရမံဏုျမဴမွ်ပမာ

မေကာင္းမႈ က်င့္ေဆာင္ခဲ့သူသည္ ၎Aား ေတြ႔ျမင္ရလတၲံ႔။ ဆိုတဲ့ ၀ါက်ကို ျပန္ေမးတာ ထင္တယ္။ Aဲ့ဒီ ၀ါက်
ေတြက ၎ ေတြက Aဲ့ဒ၀
ီ ါက်ေတြမွာ ေရွ႔က ေဖၚျပတဲ့ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈေတြကို ၫႊန္းတဲ့ နာမ္စား ျဖစ္ပါ
တယ္။ သူရဲ႔ ေကာင္းမႈ Aက်ိဳးဆက္၊ မေကာင္းမႈ Aက်ိဳးဆက္ကို သူဟာ စကၠန္တိုင္းမွာ ဆံုေနရမွာပါ။ မီးလို
သိသာထင္ရွားတဲ့ Aက်ိဳးဆက္ ရွိသလို၊ နံပါတ္ဖိုးဆိုတဲ့ ဘိန္းျဖဴကို သံုးမိသလို ေလာေလာဆယ္ သာယာေန
ဟန္ရွိေပမယ့္ ေရွရွည္မွာ ဆိုးက်ိဳးဆက္ေတြ ပိလာတတ္တဲ့ Aက်ိဳးဆက္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေဆြး
ေႏြးတဲ့ ေကာင္းမႈAတြက္ Aရွိန္Aဟုန္ ဆိုတာကုိ ရူပ နားလည္မႈ လြသ
ဲ ြားတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ နဲနဲ ရွင္းျပခြင့္ ျပဳ ပါ။
ဘာသာတရားေတြရဲ႔ သီAိုရီAရ (Aစၥလာမ္ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး) လူဟာ ထာ၀ရ ေသသြားတယ္လို႔
မရွိပါဘူး။ လူဟာ တိုးတက္တဲ့ ဘ၀ကို AစU္ကူးေျပာင္းေနတဲ့ သဘာ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ စကၠန္႔တိုင္းမွာ
ေသတယ္။ စကၠန္႔တိုင္းမွာ တစ္ဖန္ကူးေျပာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူေတြဟာ မံသမ်က္လံုးနဲ႔ ထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႔မွ
ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္တတ္တဲ့ သေဘာရွိတာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ က်သြားေတာ့မွ ေသတယ္လို႔ သတ္မွတ္ၾကတယ္။
Aဲ့ဒါက ထင္ရွားစြာ ကူးေျပာင္းသြားတာပါ။ ခႏၶာကိုယ္မွာ သက္တမ္းရွိတယ္။ Aဲ့ဒီ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႔ သက္တမ္းနဲ႔
Aမွန္တကယ္ လူရဲ႔ သက္တမ္းက မတူပါဘူး။ ခႏၶာကိုယ္ဟာ သူ႔သက္တမ္းေစ့ရင္ Aက်ၤ ီတစ္ထည္လိုပဲ စုတ္
ျပတ္သြားမွာပဲ။ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္- ဒီသီAိုရီကို ေျပာလိုက္လ-ို႔ ခႏၶာ၀န္မခ်ဘဲ ခႏၶာကိုယ္ကိုပါ တစ္ပါတည္း
ယူသြားၿပီး Aရွင္ထြက္ ထြက္သြားတာမ်ိဳးကိုေတာ့ Aစၥလာမ္က လက္မခံဘူး။ ၀တၳဳတစ္ခုဟာ သက္တမ္းမေစ့ မွီ
ပ်က္စီးႏိုင္တယ္။ Aဲ့ဒီလို မပ်က္စီးခဲ့ရင္ သက္တမ္းေစ့ရင္ ပ်က္စီးရမွာပဲ။ (ဒီကိစၥက နည္းနည္းရွည္မယ္- သိလိုရင္
သီးျခား ျပန္ေမးပါ။- ဒီမွာ ခႏၶာကိုယ္ မပ်က္စီးပဲ ပကတိလူ (၀ိဉာဏ္) ထြက္သြားသူေတြ၊ ေစာေစာစီး စီး
ကားတိုက္ေသသြားသူေတြ- စသျဖင့္ ေခါင္းစU္ခေ
ြဲ တြ မ်ားပါတယ္)။
ကၽြန္ေတာ္ ဆိုလိုတာက- Aဲ့ဒီ Aၿမဲ မေသတဲ့ ပကတိလူဟာ သူ႔Aတြက္ တိုးတက္သြားမယ့္ ခရီးမွာ Aရွိန္ Aဟုန္
တုန္႔ဆိုင္းသြားတာရယ္ (လံုး၀ ရပ္သြားတာ မဟုတ)္ ။ Aရွိန္Aဟုန္နဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးသြားတာရယ္ ကြာျခားျခင္းကို ဆိုလိုျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။
(ဃ) ၁၀တန္းေAာင္ျခင္းက်ျခင္းဟာ ေဆြးေႏြးခဲ့သလို Aသက္ရွင္ဆဲ ေနာင္ဘ၀ေတြမွာရႏိုင္တဲ့ သုခဘံုနဲ႔
ေသာက ဘံုလို သေဘာမ်ိဳးျဖစ္တာ.. နားလည္သြားပါဘီ။ Aခုသိခ်င္တာက ေသၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ Aဲဒီႏွစ္
ေယာက္ဟာ ဘယ္လို စခန္းသြားရမွာလဲ သိခ်င္တာပါ။ (?)
လူAမ်ား ေယဘုယ် သတ္မွတ္တဲ့ ေသျခင္း ဆိုတဲ့ ေနာက္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ မံသ မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ပါ။ မံသ
မ်က္စိနဲ႔ မျမင္ႏိုင္ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး၊ မရွိဘူးလို႔ Aေျဖထုတ္လို႔ မရတဲ့ Aရာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဒီကိုယ္ခႏၶာ
Aထည္ေဟာင္းကို ထားခဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုကၡ၊ သုခ ဆိုတာက ခႏၶာကိုယ္ေပၚမွာ ကပ္ၿငိတဲ့ Aာရံု မဟုတ္ ပါ။
လက္ကို မီးေလာင္ရင္ မီးေလာင္ျခင္းကို လက္ခံစားတာလား၊ Aာရံုက ခံစားတာလား ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္ပါ။
လက္က မီးေလာင္တဲ့ Aနာ၊ မီးေလာင္ဖုေလာက္ပဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လက္ေတြ ေျခေထာက္ေတြ ျပတ္ေနတဲ့
လူတစ္ေယာက္မွာ လက္ေခ်ာင္း၊ ေျခေခ်ာင္းေတြ မရွိေတာ့ရင္လည္း သူဟာ လက္မက ယားတယ္။ ေျခမက
ယားတယ္။ လက္သန္းက ကိုက္ခဲတယ္။ ေျခခလယ္ထိပ္က နာက်င္တယ္။ စသည္ျဖင့္ လက္ေျခ မျပတ္တဲ့ လူလို
ခံစားရေလ့ ရွိပါတယ္။ လူေကာင္းတစ္ေယာက္လိုပါပဲ။ ရူပ လက္ျပတ္၊ ေျချပတ္ေတြကို ေမးၾကည့္ပါ။ လက္မ
မရွိေတာ့ဘဲ ဘာျဖစ္လို႔ လက္မက ယားသလို ခံစားရတာလဲ ဆိုတာကို စU္းစားၿပီးရင္၊ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခု လံုး
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မရွိေတာ့ရင္လည္း ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးမွာ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို သတိ ထား
မိေစခ်င္ပါတယ္။ ေမးခြန္း (ခ) (ဂ) က ေဆြးေႏြးမႈကို ျပန္ၾကည့္ပါ။
(င) သုခဘံုတင
ြ ္ ကာမ ခံစားရမွာ မဟုတ္။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား စုေ၀းေနထိုင္ရာ၊ သုခစံစား (စိတ္ခံစား) မႈမ်ားပဲ
ရွိတဲ့ေနရာ၊ ေယာက်ၤားသည္ Aဖိုလိင္ႏွင့္ မိန္းမသည္ Aမလိင္ႏွင့္သာ ဆက္ရွိမည္။ သူတို႔သည္ Aတူတကြ ကာမ
(ဒီေနရာမွာ ကာမ စကားလံုးဟာ ေယာက်ၤားမိန္းမ ဆက္ဆံျခင္း တစ္ခုကိုသာ ေျပာလိုသည္လ႔ို ထင္ပါ တယ္)
မရွိတဘ
့ဲ ံု။
သူေတာ္ေကာင္း Aေဖာ္မြန္မ်ားရွိသည္လို႔ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ရပါတယ္။ (၄၄၊၅၄ ဖတ္ၿပီး) (မွားေနရင္ျပန္ျပင္
ေပးရန္)
ဘာသာျပန္ဆိုၾကတဲ့ေနရာမွာလဲ. ခုနလို Aဖ်က္သေဘာ ျပန္ဆိုၾကတာေတြပါေနႏိုင္ပါတယ္။ Aဲဒီလို လက္ခံ လို႔
Aခု သင္တို႔ရ႕ဲ ဘာသာျပန္ကို လာေလ့လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
AခုAထက္မွာေမးထားတဲ့ နားမလည္တဲ့Aခ်က္ေလးေတြ က်န္ရွိေသးလို႔ ထပ္ျဖည့္ ရွင္းျပေပးေစလိုပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာသာျပန္ကို ဖတ္ေပးလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာက ကာမ မရွိဘူး၊ ရွိတယ္
ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဟူရ္ ကို နတ္မိမယ္လို႔ ဘာသာျပန္ဆိုၿပီး- Aစၥလာမ္တို႔ရဲ႔ Uပမာေပး
တင္ျပတဲ့ သုခဘံု ဆိုတာကို ကာမရာဂျမဴးရာ ဌာန Aျဖစ္ ပံုသင
ြ ္းထားတာကို မွားတယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။ Aရွိကို
AရွိAတိုင္း ျပန္လည္ တင္ျပတာပါ။ စာေပေလ့လာသူမ်ားAတြက္ Aမွန္ကို Aမွန္Aတိုင္း သိေစလိုတဲ့ ေစတ
နာတစ္ခုတည္းပါ။ Aဲ့ဒီေနရာမွာ ကာမျမဴးရာ ဘံုဌာနလို႔ မူရင္းက်မ္းမွာ ပါေနရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က တည့္
တည့္ျပန္ဆိုမွာပါပဲ။
ကာမ ဆိုတဲ့ စကားလံုးေ၀ါဟာရက ေမထံု ဆိုတဲ့ စကားလံုးထက္ ပိုၿပီး Aဓိပၸါယ္က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ဒီေနရာမွာ ေျဖရွင္းတဲ့Aခါ- သူတို႔ (ေရွးဘာသာျပန္ဆရာမ်ား) ေျပာတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ ျပန္သံုးၿပီး ေျဖရွင္းရျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့- ေလာက (ေလာကAလံုးစံ)ု မွာ AရသAရွိဆံုး စည္းစိမ္ဟာ ကာမ (ေမထံုမ၀
ွီ ဲမ)ႈ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါကို ရဟႏၱာတိုင္း သိပါတယ္။ စိတ္ႏွလံုးပီတိျဖစ္မႈ၊ Aဲ့ဒီထက္ပိုၿပီး သႏၱိသုခ သို႔မဟုတ္ ၀ိမုတၱိ လြတ္ေျမာက္
သြားမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားတစ္UီးAေနနဲ႔ သႏၱိသုခ ဆိုတဲ့ ရသကို ခံစားလိုက္ရၿပီဆိုတာဟာ ဘယ္Aရာနဲ႔မွ
ႏိႈင္းလို႔ မရတဲ့ ရသ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမထံုကာမမႈ ရသက ႏိႈင္းယွU္လို႔ ရႏိုင္ေကာင္းပါတယ္။ ႏိႈင္းယွU္လ႔ို မရ
ေလာက္ေAာင္ ျဖစ္တဲ့ ရသကို ပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္ ရသူတစ္Uီးက ေမထံုရသကို မတမ္းတေတာ့ပါဘူး။ Aဲ့ဒီ ႏိႈင္းယွU္လို႔
မရႏိုင္ေလာက္တဲ့ ရသကို Aာရ္ဗီလို ဆလာမတ္သ္ ပါဠိလို သႏၱိသုခ လို႔ ေခၚပါတယ္။ မိန္းမျဖစ္ျဖစ္၊ ေယက်္ား
ျဖစ္ျဖစ္ ပါေမကၡျဖစ္ၿပီးသူ တစ္Uီးက မူႀကိဳေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသား ျပန္လုပ္ပါ့မလား။------ေလးစားစြာျဖင့္
ထြန္းထြန္းေAာင္
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