၂။ ဟာခ်္ ကို ဘာေၾကာင့္ ဘာသာျခား ေပးမ၀င္တာလဲ။ သိခ်င္ပါတယ္။ ထြန္းထြန္းေAာင္ရ႕ဲ ေျဖရွင္း
ခ်က္ ထဲမွာ ဘာမွ ထူးျခားမႈ မေတြ႔လို႔ပါ။ မိုဟာမက္ကို ယံုၾကည္တယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပႏိုင္မွ
ဆိုတဲ့ စည္းကမ္းကို ဘာလို႔ခ်ထားလဲ။ (မိုဟာမက္ကို ယံုၾကည္ခိုင္းတာ ဘာသာ၀င္ျဖစ္တာနဲ႔ Aတူတူ
ျဖစ္ေနဘီ) က်န္မည္သည္ဘ
့ ာသာမွ သူတို႔ဘာသာကို မယံုၾကည္ရင္ ၀င္ခြင့္ မရွိလို႔ မတားျမစ္ထား
ပါဘူး။
ေျဖရူပ သံုးသပ္တာ မွန္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ကို ဉာဏ္စU္ေတာ္ေဆာင္ Aျဖစ္ မယံုၾကည္တဲ့ လူကို
ဟာ့ဂ်္ျပဳခြင့္ မေပးဘူး-၊
ဟာ့ဂ်္ကို Aျခားသူမ်ား မ၀င္ရဆိုတာ Aျခားဘာသာမ်ားကို ေစာ္ကားျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဟာ့ဂ်္ ဆို
တာ ဗုဒၶဂါယာလို၊ ဘာတီကန္လို Aရပ္ေဒသ တစ္ခု Aျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး- ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ေတြ၊
ေလ့လာလိုသူေတြကို ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ေနရာဌာန မဟုတ္ပါဘူး။ Aစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား ပရိ၀ါ့သ္ ျပဳ
ရာေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဟာ့ဂ်္ကို ျမန္မာမႈျပဳ ဘာသာျပန္ရရင္ ဒုလႅဘ ရဟန္းခံ၍ ပရိ၀ါ့သ္ျပဳျခင္းလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဘာ
ေၾကာင့္ ျမန္မာမႈ ျပဳရသလဲ ဆိုတာ Aရင္သိေစလိုပါတယ္။ ဟာ့ဂ်္ ျပဳသူဟာ ဆံပါယ္ရမည္၊ ေမထံုမႈကို
ေရွာင္ၾကU္ရ မည္ (ကုရ္Aံ ၂း၁၉၆) ၀တ္ေၾကာင့္စြန္႔ရမည္ (၅း၁) ေဒါ သျဖစ္ေစေသာ၊ ညစ္ညမ္းေသာ၊
ကာမစိတ္ ကို ႏိႈးဆြေသာ ၀စီကံမ်ားကို ေရွာင္ၾကU္ရမည္ (၁း၁၉၅) သတၱ၀ါတို႔၏ Aသက္မ်ားကို
ျဖဳန္းတီးျခင္း Aမဲလိုက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကU္ရမည္ (၅း၁)-- စတဲ့ Aခ်က္ေတြ Aျပင္ Aျခားေသာ
စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဘာသာ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု စည္းကမ္း ၀ိနည္းခ်င္းေတာ့ တစ္ထပ္
တည္း ဘယ္တူပါ့မလဲ။ ဒါေပမယ့္ ဆံပါယ္တယ္၊ ၀တ္ေၾကာင္ စြန္႔တယ္၊ ေမထံုမႈကို ေရွာင္ရတယ္
ဆိုတဲ့ Aခ်က္ေတြက- ဗုဒၶဘာသာမ်ား နားလည္ႏိုင္တဲ့ Aေျခခံ Aခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္ေတာ္ ေဂါမကို မယံုၾကည္တဲ့ လူကို ရဟန္းေဘာင္ကို ၀င္ခြင့္ျပဳမွာလား၊ တကယ္လို႔ ကိုယ္ေတာ္
ေဂါတမကို သက္၀င္ယံုၾကည္မႈ မရွိဘဲ- ရဟန္းေဘာင္ကို ၀င္တဲ့လူ ရွိတယ္ဆိုရင္- Aဲ့ဒီလူဟာ ဗုဒၶ ဘာ
သာကို Aက်ိဳးေပးမလား၊ Aတြင္း သူလွ်ိဳလုပ္ၿပီး ဒုကၡေပးမလား၊ ဆိုတာကို စU္းစားေစခ်င္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက Aျခားဘာသာေတြမွာ တားျမစ္ထားတာ မရွိဘူး ဆိုတာေတာ့ နဲနဲ ျပန္စU္းစား ေစခ်င္
ပါတယ္။
ရဟန္းသံဃာေတြ ပရိ၀ါ့သ္ ျပဳတယ္ဆိုတာကို ေလ့လာပါ။ Aဲ့ဒီမွာ Aျပင္လူ လံုး၀ မ၀င္ ရေစဘို႔ လံု
ၿခံဳေရး Aေစာင့္ေတြ ထားရပါတယ္။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ ပရိ၀ါ့သ္ေဆာင္ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႔ သီလ ေတြ
Aားလံုးပ်က္သြားပါတယ္။ ျမ၀တီၿမိဳ႔က ပရိ၀ါ့သ္ ျပဳပြဲမွာ Aျပင္လူေတြ မ၀င္ရေစဘို႔ လက္နက္ကိုင္ လံု
ၿခံဳေရးေတြ ကူညီခ်ေပးထားတာကို ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ဘူးပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္- ပရိ၀ါ့သ္ေဆာင္ သံဃာေတာ္ တစ္ပါးကို ေမးခဲ့ပါတယ္။ (ပရိ၀ါ့သ္ ၿပီးတဲ့ Aခ်ိန္
မွာပါ။) ဘာျဖစ္လို႔ လက္နက္ကိုင္ လံုၿခံဳေရးေတြကို ခ်ထားတာလဲ။ တကယ္လို႔ တစ္ေယာက္ေယာက္
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က Aတင္း၀င္လာခဲ့ရင္ ပစ္သတ္ခင
ြ ့္ ရွိသလားလို႔----၊ Aဲ့ဒီ ကိုယ္ေတာ္က သံဃာေတာ္ေတြရဲ႔ ပရိ၀ါ့သ္
ေဆာက္တည္မႈ မပ်က္စီးေရး Aတြက္ လိုAပ္ရင္ လိုAပ္သလို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိပါတယ္-လို႔ ေျပာ
ပါတယ္။
Aလားတူပဲ-- ေယရႈကို မယံုၾကည္ဘဲ- ႏွစ္ျခင္းခံမယ္ဆိုရင္၊ ႏွစ္ျခင္းခံယူျခင္းကို AသိAမွတ္ျပဳေပး
တဲ့ ဓမၼဆရာမ်ား ရွိေလမလား။ Aမွန္တကယ္ မယံုၾကည္တဲ့လူကို မယံုၾကည္မွန္းသိလွ်က္နဲ႔ ႏွစ္ျခင္း၊
ျဖန္းျခင္း ျပဳလုပ္ေပးမယ့္ ဓမၼဆရာ ရွိမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မယံုၾကည္ဘူးဗ်ာ။
ဒီေတာ့ Aစၥလာမ္က သတ္မွတ္တဲ့ ပရိ၀ါ့သ္ျပဳေပးျခင္းကို- Aစၥလာမ္ မဟုတ္သူမ်ား မပါ၀င္ပါနဲ႔ ေျပာ
ဆိုထားတာ-- Aျပစ္တစ္ခုမ်ား ျဖစ္ေနေရာ့သလား။ မိမိ မယံုၾကည္ရာကို ယံုၾကည္ပါတယ္လို႔ လိမ္ညာ
ျပဳလုပ္ျခင္း ဆိုတဲ့ လိမ္ညာမႈ Aကုသိုလ္ကို မျပဳလုပ္ပါနဲ႔ လို႔ တားျမစ္ေပးတာ- Aျပစ္ ရွိသလား ခင္
ဗ်ား။
ေလးစားစြာျဖင့္
ထြန္းထြန္းေAာင္
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