၅။ ကမာၻႀကီးAဆံုးမွာ တရားစီရင္မႈ ရွိတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ ဘယ္လို စီရင္ၿပီး ဘယ္လိုဘံု ဌာနေတြ ေရာက္ၾကမွာလဲ
ရွင္းေစလိုပါတယ္။
ဒီေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈကိုေတာ့- ကၽြန္ေတာ္ ဟိုစU္က Aျပန္Aလွန္ ေျဖၾကား ေခ်ပခဲ့တာေတြထဲမွာ မပါ၀င္တဲ့ Aေၾကာင္းရာ
ထဲက ျဖစ္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဒါေပမယ္-့ Aစၥလာမ္က ေနာင္ဘ၀နဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ဘယ္လိုမ်ား ဆိုထားသလဲလို႔ သိလိုတဲ့
ေမးခြန္းျဖစ္လို႔ ေဆြးေႏြးပါမယ္။

ေနာင္ဘ၀
ဘာသာတရားတိုင္းမွာ ေနာင္ဘ၀ ဆိုတာကို လက္ခံၾကပါတယ္။ လူသားေတြဟာ ေကာင္းရာ ေကာင္းေၾကာင္းေတြ ျပဳလုပ္
ေစဘို႔၊ Aခ်င္းခ်င္း ေမတၱာထားတတ္ေစဘိ-ု႔ Aဖ်က္Aေႏွာင့္ လုပ္ငန္းေတြ မလုပ္ မိေစဘို႔ Aတြက္ တကယ္လို႔ ေကာင္းတာ
ေတြကို လုပ္ရင္ ေနာင္ဘ၀မွာ စည္းဇိမ္ခ်မ္းသာရမယ္။ မေကာင္းတာေတြ လုပ္ရင္ ၀ဋ္ေႂကြးဒုကၡေတြ ခံစားရမယ္။ ငရဲမွာ
ခံစားရမယ္- စသည္ျဖင့္ လူသားေတြ ေကာင္းေစဘို႔ ေနာင္ဘ၀Aေၾကာင္း စည္းရံုးသိမ္းသြင္း ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ဒီလို ေျပာ
ဆိုတာ Aစၥလာမ္ ဘာသာ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါ။ ဘာသာတရားတိုင္းက ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
စည္းရံုးေျပာဆိုပံု၊ တင္ျပေဆြးေႏြးပံုေတြကေတာ့- ပြင့္ေပၚခဲ့တဲ့ လူသား ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြရဲ႔ ဓေလ့၊ ယU္ေက်းမႈ၊ ထိေတြ႔
ဆက္ဆံရတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္၊ ေခတ္ကာလေတြ မူတည္ၿပီး ကြဲျပား ျခားနားမႈေတြ ရွိပါတယ္။
Aစၥလာမ္က ေနာင္ဘ၀ ဆိုတာကို ﺓ ﺭ
ﺨ
 ﻡ ﺍﻵﻴﻭ ေယာင္းမု Aာခီရ္ လို႔ သံုးပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ  ﹺﻡﻴﻭ ေယင္းမြနဆ
္ ိုတာ- ေန႔၊
Aခ်ိန္၊ ကာလ လို႔ Aဓိပၸါယ္ကို ေပးတယ္။ ِﺓﺨﺭ
  ﺍﻵAာခီရတ္ ဆိုတာ Aနာဂါတ္၊ သို႔မဟုတ္ ပစၥဳပၸန္စကၠန္႔တိုင္းမွ ေနာက္ကို
ေရြ႔ေနတဲ့ စကၠန္႔တိုင္းကို ေခၚပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမၻာႀကီး ပ်က္စီးသြားၿပီးမွာ ေနာင္ဘ၀ ဆိုတာ ျဖစ္လာမယ္မွာ မဟုတ္ပါ။
ေနာင္ဘ၀ ဆိုတာ Aတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္နဲ႔ ဒြန္တြဲလွ်က္ Aၿမဲရွိေနတဲ့ Aရာ တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ဒီဘ၀နဲ႔ ေနာင္ဘ၀ဟာ တစ္ ဆက္
တည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ Aဲ့ဒါကို ဤပစၥဳပၸန္၌ ကန္းေသာသူသည္ Aနာဂါတ္တင
ြ ္လည္း မ်က္စိ ကန္းလွ်က္ လြဲမွားေသာ လမ္း
စU္၌ ရွိလတၱံ႔။ ကုရ္Aံ ၁၇း၇၂ မွာ ေျပာထားပါတယ္။
လူသားတစ္Uီးဟာ စကၠန္႔တိုင္းမွာ သူ႔ရဲ႔ လုပ္ေဆာင္၊ ေတြးေတာ၊ ႀကံစည္မႈေပၚမူတည္ၿပီး Aေပါင္း လကၡာနဲ႔ Aႏႈတ္လကၡာ
ဟာ ၿပိဳင္တူ ျဖစ္ေပၚေနတယ္။ ဒါကို ကုရ္Aံ ၈၃း၁၄ မွာ သူတို႔၏ က်င့္ေဆာင္ မႈ သူတို႔၏ ႏွလံုးသား၌ ေခ်းေညာ္စြဲက်န္ခဲ့၏ လို႔
ေဖၚျပပါတယ္။ Aဲ့ဒီ လကၡဏာ ႏွစ္ခုက Aေပါင္း လကၡဏာ ဟာ Aနာဂါတ္စကၠန္႔Aတြက္ ပိုမိုတိုးေရြ႔ဘို႔ Aရွိန္ကို ျဖစ္ေပၚ
ေစၿပီး၊ Aႏႈတ္လကၡဏာက ရပ္တန္႔ေနတယ္။ Aႏႈတ္လကၡဏာက မ်ားရင္ (Aကုသိုလ္ေတြမ်ားရင္) သူ႔Aတြက္ နာဂါတ္
စကၠန္႔ တိုင္းရဲ႔ Aက်ိဳးက- Aက်ိဳးဆက္ေတြ မေကာင္းဘူး၊ Aေပါင္းလကၡဏာေတြမ်ားရင္ Aက်ိဳးဆက္ေတြ ေကာင္းတယ္။
ဒီေနရာမွာ Aႏႈတ္နဲ႔ Aေပါင္းဟာ Aၿမဲတမ္း ေခ်ပေနတယ္။ Uပမာ ေကာင္းတာ ၁၀ ခုလုပ္မယ္။ ဆိုးတာ ၁၂ ခု လုပ္မယ္
ဆိုရင္- Aႏႈတ္ဘက္ကို ၂ က်န္တယ္။ ေကာင္းတာ ၁ ခုမွ မလုပ္ ဘူး၊ ဆိုးတာပဲ ၁၂ ခု လုပ္မယ္ဆိုရင္ Aႏႈတ္ခ်ည္း ၁၂ က်န္
မယ္။ ေကာင္းတာ ၁၂ ခုလုပ္ၿပီး ဆိုးတာ ၁၀ ခုလုပ္ရင္ Aေကာင္းဘက္ကို ၂ က်န္မယ္။ Aဲ့ဒီလို လူရဲ႔ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္
စကၠန္႔တိုင္းမွာ Aေကာင္းနဲ႔ Aဆိုး ၿပိဳင္ေျပးေနၿပီး သက္တမ္းေစ့တဲ့ေန႔မွာ က်န္ခဲ့တဲ့ Aေျဖဟာ သူ႔Aတြက္ ရလဒ္ ျဖစ္မယ္။
Aစၥလာမ္ သီAိုရီAရ Aေကာင္းမွာေတာ့ Aရွိန္ရွိတယ္။ Aႏႈတ္မွာ Aရွိန္ မရွိဘူး။ Aေကာင္းမ်ားသူဟာ Aရွိန္Aဟုန္နဲ႔
ေရွ႔ကို ပိုၿပီးေရြ႔ပါတယ္။ Aႏႈတ္မ်ားသူကေတာ့ Aရွိန္ Aဟုန္ မရွိလို႔ ေနာက္ကို ျပန္ဆုတ္သြားျခင္း၊ ေရွ႔ကို တိုးသြားျခင္း
မရွိဘ-ဲ Aႏႈတ္ရွိသေလာက္နဲ႔သာ ရပ္ေနမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီAခ်က္ကို ကုရ္Aံက်မ္းရဲ႔ ၂၈း၄၈ မွာ ေကာင္းမႈျဖင့္ ေရာက္လာ
ေသာသူ၊ သူ႔Aတြက္ ထို၌ ေကာင္းျမတ္ျခင္းသည္ ရွိ၏၊ Aကုသိုလ္ျဖင့္ ေရာက္လာသူသည္ သူတို႔ျပဳက်င့္ခဲ့သမွ်ေသာ ရွိေန
သည့္ Aကုသိုလ္Aေလွ်ာက္သာ ဆုေၾကးရမည္ ျဖစ္၏။ လို႔ ဆိုထားပါတယ္။
Aထူးမွတ္ခ်က္Aေနနဲ႔ သိေစလိုတာက- Aစၥလာမ္ဟာ ကယ္တင္ရွင္ ၀ါဒကို လက္မခံပါဘူး။ ကိုယ္ ျပဳလုပ္သမွ်ေသာ
Aက်ိဳးဆက္ကို ကိုယ္ပဲ ခံစားရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါကို ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္ရ-ဲ႔ ၉၉း ၇၊ ၈ မွာ- ပရမံဏုျမဴမွ် ပမာ ေကာင္းမႈ
က်င့္ေဆာင္ခဲ့သူသည္ ၎Aား ျမင္ေတြ႔ရလတၱံ႔။ ပရမံဏုျမဴမွ် ပမာ မေကာင္းမႈ က်င့္ေဆာင္ခဲ့သူသည္လည္း ၎Aား ျမင္
ေတြရ
႔ လတၱံ႔။ လို႔ ေျပာထားပါတယ္။
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သုခဘံုနဲ႔ ေသာကဘံ-ု
Aစၥလာမ္မွာ နတ္ျပည္တို႔၊ ငရဲျပည္တို႔နဲ႔ တိုက္ရိုက္ Aဓိပၸါယ္တူတဲ့ ေ၀ါဟာရ မရွိပါဘူး။ သုခဘံုကို

ﺠﻨﱠﺔ
 ဂ်နတ္
ဂ်နတ္လို႔ သံုးၿပီး

ေသာကဘံုကို ﻡ ﻬ ﱠﻨ
ﺠ
 ဂ်ဟမ္နမ္ (ဂ်ဟီးမ္) လို႔ သံုးပါတယ္။ (ﺠﻨﱠﺔ
 ဂ်နတ္ Aဓိပၸါယ္ ကို ေမးခြန္း (၆) က နိဗၺာန္ကို ေျဖတဲ့ Aခါမွာ
ၾကည့္ပါ။) Aေကာင္းမ်ားတဲ့ သူက သုခဘံုကို ေရာက္ သြားမယ္။ Aဆိုးမ်ားတဲ့ သူက ေသာက ဘံုမွာ က်န္ခဲ့မယ္။ Uပမာဆယ္တန္းေက်ာင္းသား တစ္Uီး ဆိုပါေတာ့- ၁ ႏွစ္လံုး Aခ်ိန္ေတြေပးဆပ္လိုက္ရတယ္။ ပညာ သင္ကုန္က်စားရိတ္ေတြ
ေပးဆပ္လိုက္ ရတယ္- ဒါေပမယ့္ သူ႔ရဲ႔ ပ်င္းရိေပါ့ေလွ်ာ့မႈေၾကာင့္ ဆယ္တန္း ကို က်တယ္ဆိုရင္- သူဟာ သူမ်ား ေတြလို
၀မ္းမသာႏိုင္ဘူးေပါ့။ Aဲ့ဒါ ေသာကဘံုပေ
ဲ ပါ့။ ႀကိဳးစားတယ္ ဆိုရင္- ေAာင္မယ္၊ ဂုဏ္ထူး ေတြရမယ္- စတဲ့ Aဆင့္ေတြကို
တက္သြားမယ္။ ဒါဟာ သုခဘံုပဲ ျဖစ္တယ္။ (ေလာကီက နားလည္ ေAာင္ Aေထာက္Aကူျပဳ ရွင္းတဲ့ စကားလံုးေတြဟာ
Aေထာက္Aကူ မွ်သာ ျဖစ္တယ္။ လံုး၀ Uႆံု တစ္ထပ္တည္း မတူဘူးေနာ္)။

သုခဘံုနဲ႔ ေသာကဘံု ဘယ္မွာ ရွိသလဲAဲ့ဒီ ဘံု သို႔မဟုတ္ ေနရာဌာန ႏွစ္ခုဟာ လူသားေတြေနတဲ့ ကမၻာနဲ႔ သီးျခား တည္ရွိတယ္။ သို႔မဟုတ္ Aျခား ကမၻာတစ္ခုမွာ
ရွိတယ္လို႔ ကုရ္Aံက်မ္းက ဆိုမထားဘူး။ ဒီေလာကနဲ႔ Aတူရွိေနတယ္လို႔ ေျပာ တယ္။ ဒါကို ကုရ္Aံ ၃း၁၃၃ မွာ
မိုးေျမAႏွံဆန္႔ေသာ သုခဘံု လို႔ ဆိုထားၿပီး၊ သုခခံစားရသူမ်ားနဲ႔ ေသာက ခံစားရသူမ်ားၾကားမွာ ကန္႔လန္႔ကာ တစ္ခုသာ
ျခားေနသည္ လိ႔ု ၇း၄၆ မွာ ေျပာပါတယ္။ ေနရာ တစ္ခုတည္းမွာ တည္လွ်က္ ေန႔ ေရာက္ရင္ ညေပ်ာက္သြားသလိုပါပဲ။
တနည္းAားျဖင့္ သီးျခား ဘံုဌာ န ဆိုတာထက္ ခံစားရမႈ ကြာဟ သြားျခင္းကိုပဲ ဆိုလိုပါတယ္။

ခံစားရမႈ Aက်ိဳးရလဒ္
သုခပဲ စံစားရ-စံစားရ။ ဒုကၡဘဲ ခံစားရ ခံစားရ-။ တစ္Uီးနဲ႔ တစ္Uီး Aတူတူ ျဖစ္တယ္လို႔ ကုရ္Aံမွာ မဆိဘ
ု ူး- ကုသိုလ္မ်ား
သူက စံစားရမႈ ပိုမ်ားမယ္။ ကုသိုလ္နသ
ဲ ူက သူမွာရွိတဲ့ ကုသိုလ္Aတိုင္း စံစားရမယ္။ Aလားတူပဲ Aကုသိုလ္မွာလည္း
Aနည္းAမ်ားလိုက္ၿပီး ေသာကခံစားရမႈ၊ ဒုကၡခံစားရမႈ ေတြဟာ Aဆင့္ေတြ ရွိေနမွာပဲ။ ဒါကို ၉၉း ၇-၈ (Aထက္မွာ က်မ္းစာ
သား ေရးေပးခဲ့ၿပီး) ကေထာက္ ျပထားပါ တယ္။
ခံစားပံုေတြကိုေတာ့- ေသာကပံုကို ေျပာတဲ့ Aခါမွာ ေလာကီမွာ ခံစားရတဲ့၊ မီးေလာင္မႈ၊ ပူပန္ေသာက ေရာက္ရမႈ၊ စိတ္ဆင္း
ရဲမႈ စတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ ပမာေပးေျပၿပီး၊ သုခ စံစားရမယ့္ Uပမာေတြကိုလည္း ေလာကီက Aျမင္ေတြနဲ႔ပဲ ခိုင္းႏႈိင္းၿပီးစားေရရိကၡာေပါမ်ားမယ္။ လိုတရစားေသာက္ရမယ္။ Aေဖၚ Aေပါင္းေကာင္းေတြရွိမယ္။ Aနားယူစရာ ေနရာျဖစ္မယ္။
စသည္ျဖင့္ ပမာေပး ေျပာဆိုပါတယ္။

နတ္မိမယ္မ်ားAေၾကာင္း
နတ္မိမယ္ေတြ ရွိမယ္လို႔ေတာ့ မေျပာထားဘူးေနာ္ (Aဲ့ဒါေတြက ၾကားဘူးနား၀ေတြ ျဖစ္ပါတယ္)-။ Aဲ ဒါေပမယ္-့ Aခ်ိဳ႔ေသာ
ဘာသာျပန္ေတြမွာေတာ့ သုခဘံုမွာ ျဖဴစင္တဲ့ Aေဖၚေကာင္းေတြ ရွိမယ္ဆိုတဲ့ စကားထဲက ျဖဴစင္ေသာ Aေဖၚေကာင္း လို႔
Aဓိပၸါယ္ရတဲ့ ဟူရ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို Aဂၤလိပ္ ဘာသာ ျပန္ေတြမွာ Female Angel တို႔ Pure virgin တို႔ ဘာသာ
ျပန္ၾကတယ္။ Aဲ့ဒီေ၀ါဟာရေတြက ေရွ႔ဂရိ လူမ်ိဳးေတြ ယံုၾကည္ Vestal Virgin ဆိုတဲ့ AယူAဆကို ယူၿပီး ဘာသာျပန္တာပါ။
Aဲ့ဒီ Aဂၤလိပ္ ဘာ သာျပန္ေတြကို မွီးၿပီး ျမန္မာဘာသာျပန္ ဆရာႀကီးေတြကလည္း နတ္ကညာလို႔ ျပန္ဆိုၾကတာေတြ ရွိ
တယ္။ စကားႀကံဳလို႔ နဲနေ
ဲ ျပာပါရေစ- က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံကို သီရိပ်ံခ်ီ Uီးဘစိန္ က ဘာသာျပန္ခဲ့တယ္။ Uီးဘစိန္က Aာရ္ဗီကို
မကၽြမ္းက်င္ဘူး၊ Aဂၤလိပ္ကို Aလြန္ကၽြမ္းက်င္တယ္။ Aဂၤလန္က ဘြဲ႔ယူခဲ့တယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ စာသင္ေတာ့ျမန္မာစာ ေ၀ါဟာရေတြကို ရွင္းဘို႔ လက္ေထာက္ တစ္Uီး ေတာင္ထားရတယ္။ ဆိုလိုတာက ျမန္မာစာထက္ Aဂၤလိပ္စာကို
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ပိုမိုကၽြမ္းက်င္တယ္။ သူက ကုရ္Aံ ကို ဘာသာျပန္ေတာ့ ျမန္မာ ေ၀ါဟာရေတြ Aတြက္ ဗုဒၶဘာသာ ကလ်ာဏ ယု၀ Aသင္း
ရဲ႔ Uကၠဌႀကီး ဘႀကီးဘေဖ ကို AကူAညီေတာင္းခဲ့တယ္။ ဘႀကီးဘေဖက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မူဆလင္နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာကို
Aခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈ ရွိၿပီး ညီၫြတ္ေစခ်င္တဲ့ ေစတနာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Uီးဘစိန္ ျပန္သမွ် ၀ါက် ေတြကို ဘႀကီးဘေဖက
ျမန္မာမႈ ျပဳေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ Uီးဘစိန္ေရာ- ဘႀကီးဘေဖေရာ ႏွစ္Uီးလံုး က Aာရ္ဗီေ၀ါဟာရ term ကို နားမလည္ၾက
ဘူးေလ။ Uီးဘစိန္က ဟူရ္ ဆိုတဲ့ စာလံုးက Aဂၤလိပ္က ယူၿပီး Aပ်ိဳစင္နတ္ လို႔ ဘာသာျပန္ရင္ ဘႀကီးဘေဖက ဖတ္
ေကာင္းၿပီး ျမန္မာဆန္ေAာင္ နတ္ကညာ လို႔ စီစစ္ေပးတယ္။ Aဲ့ဒီေနာက္ပိုင္းမွာ Aခု ျမန္မာႏိင
ု ္ငံက စံထားဘို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့
မူဆလင္ ပညာတတ္ေတြ ဘာသာျပန္စာAုပ္ႀကီး ထြက္လာတယ္။ ရိုးရိုး၀န္ခံရရင္- ျမန္မာစာ AသံုးAႏႈံးမွာ Uီးဘစိန္
ဘႀကီးဘေဖ ကို လံုး၀ မမွီတဲ့Aျပင္- ေ၀ါဟာရ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက Aိႏၵိယကျပားေတြ နားလည္ ေစတဲ့ စကားလံုးမ်ိဳးျဖစ္
သြားတယ္။ (ျမန္မာမဆန္ေတာ့ဘူး)။
ကုရ္Aံက်မ္းက သံုးတဲ့ ﻭﺭ ﺤဟူရ္ ဆိုတာ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းသူေတြကို ေခၚပါတယ္။ (Aဓိပၸါယ္ Aမွန္ကို သိလိုရင္ Uီးေဌးလြင္Uီး
ဘာသာျပန္ထားတဲ့ စာAုပ္က ၄၄း၅၄ မွာ ၾကည့္ပါ။ islammyanamr.com ဆိုက္ထဲမွာ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ ဆိုၿပီး ေဖၚျပ
ထားပါတယ္။ ဓမၼခႏၶာ ၄၄ ကို ႏွိပ္လိုက္ၿပီး Aပိုဒ္စU္ ၅၄ ကို ရွာဖတ္လိုက္ပါ။) Aေနာက္ႏိုင္ငံသား ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ
ေတြက ﻭﺭ ﺤဟူရ္ကို နတ္ကညာလို႔ ဘာသာျပန္တယ္။ Aဲ့ဒီ ﻭﺭ ﺤဟူရ္ နဲ႔ ေ၀ါဟာရ တစ္ခုတည္း ျဖစ္တဲ့ကုရ္Aံ ၅း၁၁၁ မွာ
ေဖၚျပတဲ့ ေယရႈရဲ႔ တပည့္မ်ား - ﻥ
 ﻴﺍ ﹺﺭﻴﺤﻭ
 ဟ၀ါရီယီးန ကိုက်ေတာ့ Aပ်ိဳစင္မ်ားလို႔ ဘာသာ မျပန္ရဲၾကဘူးေလ။ Aဲ့သလို
ဘာသာျပန္လိုက္ရင္- ေယရႈရဲ႔ တပည့္ေတြဟာ သူတို႔ AဆိုAရ မူဆလင္ေတြရဲ႔ နိဗၺာန္မွာ ဒုကၡေရာက္ကုန္ေတာ့မယ္ေလ။
(Aားလံုး ကုလားစာ မိသြားလိမ့္မယ္- မဟုတ္လား)။ ေစာ္ကားတာ မဟုတ္ပါဘူး- ဘာသာျပန္ မရိုးသားတာကို ေျပာတာပါ။
ခရစ္ယာန္ေတြက ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး က်မ္းစာကိုပဲ ဘာသာျပန္ေပါ့။ Aစၥလာမ္တို႔၊ ဗုဒၶဘာသာတို႔၊ ဟိႏၵဴ ဘာသာက
က်မ္းစာေတြနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ ဘာဆိုင္လို႔လ။ဲ သူတို႔က ရွိသမွ်စာAုပ္ကို သူတို႔ Aယူနဲ႔ လိုခ်င္တဲ့ ပံုသင
ြ ္းၿပီး ဘာသာျပန္မယ္။ သူတုိ႔
ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ေပးမယ္။ သူတို႔ေက်ာင္းဆင္းေတြက Aျခားလူေတြၾကားထဲ၀င္ AယူAဆ Aမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေAာင္၊ ဂိုဏ္း
ေတြ ကြဲကုန္ေAာင္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈေတြ ပ်က္စီးကုန္ေAာင္ လုပ္မယ္။- ဒီ Aတြက္ ပရိုပိုဆယ္လည္း ရွိတယ္။ ကိုလိုနီ
ေခတ္တုန္းက Aဲလီဇဘက္ ဘုရင္မႀကီးကိုယ္တိုင္ ပရို ပိုဆယ္ေပးခဲ့တယ္ေလ။ Aဂၤလိပ္နန္းေရး၀န္ မစၥတာ ဂလက္စတံုးရဲ႔
Aစီခံစာ ဆိုတာ ဒီေန႔ထိ နာမည္ ႀကီးေနတံုးပဲ။
ကဲ- ဒါေတြ ထားလိုက္ေတာ့- Aခုေလာက္ဆို Aစၥလာမ္က ေျပာတဲ့ ေနာင္ဘ၀ Aေၾကာင္းေတာ့ နားလည္ေလာက္ၿပီလို႔
ထင္ပါတယ္။ ေမးခြန္း (၆)က နိဗၺာန္ ဆိုတဲ့ Aေၾကာင္းကို ဆက္ရေAာင္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ထြန္းထြန္းေAာင္
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