၃။ ခရစ္ယာန္မွာက Aခုျမင္ေနရတဲ့ ကမာၻၾကီးနဲ႔ စၾကာ၀ဠာကို ၇ ရက္ ဖန္ဆင္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္သိရသေလာက္ ေျမၾကီး ေကာင္းကင္ Aလင္း စသျဖင့္ေပါ့ သူ႔ရက္နဲ႔သူေပါ့.
ဗုဒၶဘာသာမွာၾကေတာ့ Aစကို မသိAပ္ လို႔ ေျပာပါတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ကိုAာမ္က်မ္းမွာ ေျပာထားတာကို သိလို
ပါတယ္။
ထြန္းထြန္းေAာင္၏ ေဆြးေႏြးမႈ
ရူပေျပာတာ- သံသရာနဲ႔၊ ကမၻာ နဲနဲ လြေ
ဲ နသလားလို႔။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေမးခြန္း (၃) ကို ျပန္ေဆြးေႏြးေပးပါလို႔
ေမတၱာရပ္ခံခဲ့တာပါ။ ခရစ္ယာန္မွာေျပာတာက ၇ ရက္Aတြင္း ဖန္ဆင္းတာ ဒီကမၻာႀကီးနဲ႔ Aလင္း၊ Aေမွာင္၊
Aပင္၊သတၱ၀ါမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼေဟာင္း ကမၻာUီးက်မ္း Aခန္းႀကီး (၁)မွာ ဖတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ခရစ္ယာန္မွာ
သံသရာ Aစ ဆိုတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုထားတာ မေတြ႔ရဘူး။ ဒီကမၻာဟာ ဗုဒၶဘာသာက ေျပာတဲ့
သံသရာ မဟုတ္ေသးဘူးေလ။ ကၽြန္ေတာ္ကပဲ နည္းနည္း ဆက္စပ္ေပးလိုက္ပါမယ္။
တကယ္ေတာ့ ဒီကမၻာရဲ႔ Aစ ဆိုတာကို ေျပာတာမွာ ခရစ္ယာန္နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ Aမ်ားႀကီး ကြဲျပားေနတာ မရွိဘူး။
ကမၻာ (ဘဒၵကမၻာ)
ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ ခရစ္ယာန္ Aဆို
ဒီဃနီကယ္၊ ပါတိက၀ဂ္၊ Aဂၢည သုတ္ (၁၂၀)
၁၂၀) ကိုၾကည့္ပါ။ ဗုဒၶက ၀ါေသဌကို ေျပာတာမွာ- (စၾကာ၀ဠာ ကေဋ
တသိန္းသည္ တခုတည္းေသာ ေရျပင္ႀကီးသာ ျဖစ္၏။ ေမွာင္Aတိ ျဖစ္၏၊ တခဲနက္ ေမွာင္Aတိ ျဖစ္၏၊ လေန
တို႔သည္ ထင္ရွား မရွိကုန္၊ နကၡတ္တာရာ သ႑ာန္တို႔သည္ ထင္ရွား မရွိကုန္၊ ညU့္ေန႔တို႔သည္ ထင္ရွား မရွိကုန္၊
လ လခြဲတို႔သည္ ထင္ရွား မရွိကုန္၊ Uတု ႏွစ္တို႔သည္ ထင္ရွား မရွိကုန္၊ မိန္းမ ေယာက်္ားတို႔သည္ ထင္ရွား မရွိကုန္၊
သတၱ၀ါတို႔သည္ သတၱ၀ါဟူ၍သာ ေခၚေ၀ၚျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊--Aဲ့ဒါ ၿပီးေတာ့မွ လ ေနတို႔ ျဖစ္ေပၚလာပံု၊- ေျမလႊာေပၚလာပံု၊ ႏြယ္ခ်ိဳ ေပၚလာပံု၊ သေလးဆန္ေပၚလာပံ-ု --- စ
သည္ျဖင့္ ဆက္ဖတ္ၾကည့္ပါ။
သမၼာက်မ္းစာမွာလည္း ကမၻာေပၚတယ္။ Aေမွာင္ထု၊ ေရျပင္ကိုခြဲတယ္။ သတၱ၀ါ၊ Aပင္ေပၚလာတယ္၊ လူေပၚ
လာတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ေနလ ေပၚလာတယ္။ Aတူတူပါပဲ။ ေနာက္ဆံုး သမၼာက်မ္းစာမွာ လူျဖစ္တဲ့ Aာဒံနဲ႔ E၀က
တားျမစ္ ထားတဲ့ Aပင္ကို စားလို႔ ဘုန္းနိမ့္သြားတယ္။ ပဋိကတ္မွာက ႏြယ္ခ်ိဳပင္ကို စားလို႔ ဘုန္းနိမ့္သြားတယ္။
Aပင္ကို လ ေန ထြက္လာတဲ့ ပံုစံက ပိဋကတ္မွာေရာ၊ သမၼက်မ္းစာမွာေရာ သတၱ၀ါေတြ Aပင္ေတြထက္ ေနာက္
က်တယ္။ Aေမွာင္ထု ဖံုးထားတာ တူတယ္။ သမၼက်မ္းစာမွာ လူနာမည္ကို Aာဒံလို႔ ေျပာတယ္။ ပိဋကတ္က
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လူနာမည္ မေျပာဘူး- ကာမတဏွာကို စားသံုးမိလို႔ Aျပစ္သင့္သြားပံုခ်င္း တူတယ္။ (စကာလံုးနဲ႔ တင္ျပပံုပဲ
Aနည္းကြဲတာပါ။-) တစ္ကယ္ေတာ့ ရာဂုနဲ႔ ထမင္းနဲ လိုပါပဲ။
ဒါေပမယ့္ ဘဒၵကမၻာကို ဖန္ဆင္းတဲ႔ လက္သည္ေတာ့ ကြာတယ္။ သမၼာက်မ္းစာက ထာ၀ရဘုရားက ဖန္ဆင္း
တာလို႔ သံုးတယ္။ ဗုဒၶဘာသာက Aာဘႆရဘံုမွာ စုေတတဲ့ (လူ- သို႔မဟုတ္ ၀ိညU္ သို႔မဟုတ္ သက္ရွိေတြ) ကသူတို႔ရဲ႔ စိတ္ေၾကာင့္ ေလာကမွာ လူျဖစ္လာရတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ (ဒါေတြက သံသရာ မဟုတ္ေသးဘူးေနာ္- ဗုဒၶက
ကမၻာAစကို မသိႏိုင္လို႔ ေဟာခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး၊ ကမၻာAစကို သိလို႔ ေဟာခဲ့တာ။)
ကုရ္Aံက်မ္းက ေျပာတဲ့ ကမၻာ
ကုရ္Aံသံုး Aာရ္ဗီစကားမွာ ကမၻာကို ﺽ َﺃﺭေAာက္သ္ လို႔ေခၚပါတယ္။ Aဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရ Earth Aာ့သ္ ဆို တာ
Aာရ္ဗီက ဂရိ၊ လက္တန္ကို ျဖတ္ၿပီး ဆင္းသက္လာတာပါ။
ေလာက၊ ပတ္၀န္းက်င္
ကုရ္Aံက်မ္းမွာ ကမၻာကို Aဓိပၸါယ္ (၂) မ်ိဳးနဲ႔ သံုးတယ္။ ဒီေခတ္ စာေပ AသံုးAႏႈန္းနဲ႔ တူတယ္။ Uပမာ- Aာရဗ္
ကမၻာ၊ Aေနာက္ကမၻာ၊ Aေရွ႔ကမၻာ- ဆိုတဲ့ စကာလံုးေတြက ကမၻာဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြဟာ ကမၻာၿဂိဳလ္ တစ္ခု
လံုးကို ကိုယ္စားမျပဳဘူး။ ပါဠိမွာေတာ့ Aဲ့ဒီလို ကမၻာAသံုးေတြကို ေလာေကာ (ေလာက) လို႔ ေဖၚျပတယ္။ Aာရဗ္
ေလာက၊ ခရစ္ယာန္ေလာက၊ ဗုဒၶဘာသာ ေလာက - စသည္ျဖင့္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။
Aဲ့ဒီလို Aသံုး ကမၻာကိုလည္း ကုရ္Aံမွာ

ﺽَﺃﺭ

ေAာက္သ္ လို႔ေခၚပါတယ္။ Uပမာ- ကိုယ္ေတာ္ ႏူးဟ္ လက္

ထက္က ကမၻာႀကီးကို ေရလႊမ္းမိုးတယ္ဆိုတာ- သမၼာက်မ္းစာမွာ ဒီကမၻာၿဂိဳလ္ တစ္ခုလံုးကို ေျပာဆိုသလို ျဖစ္ ေန
ေပမယ္-့ ကုရ္Aံက ေျပာတာမွာ ႏူးဟ္ရဲ႔ ပတ္၀န္းက်င့္ သူ႔ကမၻာ ကို ေျပာျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာၿဂိဳလ္ တစ္ခု
လံုးကို ကိုယ္စား မျပဳပါဘူး။
ကမၻာၿဂိဳလ္
ေနာက္တစ္မ်ိဳးက ကမၻာၿဂိဳလ္ကိုလည္း လို႔ ေခၚပါတယ္။ Uပမာ ۞ﺎﺎﻫﺩﺤ

ﻙ
 ﺩ ﹶﺫ ِﻝ ﺒﻌ ﺽ
 ﺍﻝﹾ َﺄﺭﻭ

ကမၻၿဂိဳလ္ ဤ ေနာက္

ကို ၾကက္Uပံု ျဖစ္ေစ၏။ ၇၉း၃၀ ဆိုတဲ့ Aသံုးမ်ိဳးပါ။
Aဲ့ဒီ AသံုးAႏႈန္းကြဲျပားမႈကို Aခုေခတ္မွာ သံုးသလို သံုတဲ့Aတြက္ ေရွ႔ေနာက္စာလံုးေပၚတည္ၿပီး ဓိပၸါယ္က ထင္
ထင္ရွားရွား ကြဲျပားပါတယ္။
ကမၻာAမ်ား
ကုရ္Aံက်မ္းမွာ ကမၻာကဲ့သို႔ ၿဂိဳလ္Aမ်ား ရွိတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ၿဂိဳလ္တစ္ခုတိုင္းမွာ ၀န္း၀ိုင္းထားတဲ့ ေကာင္း
ကင္ထု တစ္ခုစီပါ၀င္တယ္- Aဲ့ဒါ ၀န္း၀ိုင္း၍ ကမၻာေျမ (သို႔မဟုတ)္ ၿဂိဳလ္နဲ႔ တြယ္ဆက္ေနတဲ့ ကိုယ္ထည္
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ﹺﺒﻨﹶﺎﺀ

ဘနားAံ လို႔ ကုရ္Aံ ၂း၂၂ မွာ ဆိုထားတယ္။ Aဲ့ဒီလို ေAာက္ခံေျမထုနဲ႔ ေကာင္းကင္ယံ ၀ိုင္းရံထားတဲ့ ၿဂိဳလ္
ကမၻာ ခုနစ္ဆက္ ရွိတယ္လို႔ ၆၅း၁၂ မွာ ဆိုတယ္။ ခုနစ္ဆက္ ဆိုတာ Aာရ္ဗီစကားမွာ မေရတြက္ႏိုင္တဲ့ Aမ်ား
ကိန္းကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ Uပမာ- ေဆြးစU္မ်ိဳးဆက္ ၇ ဆက္ကို သတ္ေစလို႔ Aမိန္႔ထုတ္လိုက္တဲ့ ျမန္မာ ေရွး
ေ၀ါဟာ Aသံုးနဲ႔ တူတယ္။ Aဲ့ဒီ ေရွးေ၀ါရAသံုး ၇ ဆက္ကို သတ္ေစ- ဆိုတာ၊ ရွိသမွ်ေသာ ၇ ဆက္ မက ေသာ
မ်ိဳးစU္မ်ိဳးဆက္ကို ရွင္းလင္းပစ္လိုက္ ဆိုတဲ့ Aဓိပၸါယ္ ျဖစ္ပါတယ္။
Aဲ့ဒီ ၇ ဆက္ေသာ (မေရတြက္ႏိုင္ေသာ) ၿဂိဳလ္မ်ားဟာ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ လမ္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ သြားလာေနၾက
တယ္လို႔ ၂၃း၁၇ မွာ ဆိုပါတယ္။
ကမၻာ တစ္ခုခ်င္းရဲ႔ ျဖစ္ပံု
မိုးေျမဆိုတာ- AစကနUီးက Aစိုင္Aခဲ သို႔မဟုတ္ Aေငြ႔ သို႔မဟုတ-္ Aရာ တစ္ခုတည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုမွ
ေပါက္ကြဲလင
ြ ့္စင္ျခင္းျဖင့္ ကြဲကြာသြားခဲ့သည္။ (၂၁း၃၀)
ၿပီးေတာ့ မိုးမ်ား (Aာကာသမ်ား) နဲ႔ကမၻာ- ထိုႏွစ္ၾကား Aရာမ်ားကို ကာလ ေျခာက္ခုနဲ႔ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ဆို တယ္။
(၃၂း၄) (ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ေတြက သူတို႔ သမၼာက်မ္း Aဆိုနဲ႔ ကိုက္ညီေAာင္ ေျခာက္ရက္ လို႔
ဘာသာျပန္ၾကတယ္။- မွားယြင္းတဲ့ ဘာသာျပန္ခ်က္ပါ။) Aဲ့ဒီ ကာလ ေျခာက္ခုကို Aပိုင္း Aျခား ျပန္ခြဲတယ္။
ေျမကမၻာျဖစ္တည္မႈက ကာလ (၂) ခု ျဖစ္တယ္။ ၄၁း၉- ဒီမွာ Aဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ ရွိျပန္တယ္။ ေျမကမၻာရယ္လို႔ စုစည္း
Aိမ္ဖြဲ႔ မျဖစ္တည္မ-ွီ Aာကာသႀကီးဟာ (ၿဂိဳလ္တစ္ခုစီရဲ႔ Aာကာသ)တိုင္းဟာ AခိုးAေငြ႔ျဖစ္တယ္။ ၄၁း၁၁-။
Aဲဒ
့ ီAခိုးAေငြ႔ကာလကို ျဖတ္သန္းျခင္း ကာလ တစ္ခု၊ Aစိုင္Aခဲစုစည္းလာမႈ ကာလ တစ္ခ-ု စုစု ေပါင္း ကာလ
(၂)ကို ဆိုလိုပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ ကာလ (၄) ခုမွာ (၁) ေျမကမၻာေပၚမွာ ကမၻာေျမခိုင္ၿမဲေစဘို႔ သပ္ရိုက္ထားသလို ျဖစ္တဲ့
ေတာေတာင္ေတြကို ျဖစ္ေစတယ္။ (၂) Aပင္ေတြ ေပါက္ေရာက္ေစတယ္ (၃) AစားAစာေတြ ျဖစ္ေစတယ္။ (၄)
လႈပ္ရွားသြားလာတဲ့ သက္ရွိေတြ ျဖစ္ေစတယ္။ ဒီေလးခ်က္လံုးကို ၄၁း၁၀ မွာေျပာထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aဲ့ဒီ
ေလးခ်က္ထဲက ေနာက္ဆံုးAခ်က္ လႈပ္ရွားတဲ့ သက္ရွိေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ Aဲ့ဒီက်မ္းခ်က္ထဲမွာ
ျမႇဳပ္ထားတယ္။ Aဲ့ဒီAတြက္ ေနာက္ထပ္က်မ္းခ်က္ေတြနဲ႔ ရွင္းရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ AစားAစာ ျဖစ္ေစတယ္ ဆိုတဲ့
စကားလံုးမွာ စားသံုးမယ့္ သက္ရ-ွိ ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို Aဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေစတယ္။ Aစား
AစာAပင္ေတြက ေတာေတာင္ကို လွပတင့္တယ္ေစတဲ့ သဘာ၀ Aပင္ေတြမဟုတ္ဘူး။ သဘာ၀ Aပင္ေတြ
ေတာေတြကို က်က္သေရ ရွိေသာ Aရာမ်ားလို႔ ဒီက်မ္းခ်က္ထဲမွာ ခြဲၿပီး ေျပာထားတယ္။
ေန လ ကမၻာ ဘယ္ဟာေတြက Aရင္လဲ
မူလAစကေတာ့ AားလံုးAား Aာကာသထဲမွာ Aေငြ႔ထုႀကီးပဲလို႔ ကုရ္Aံက ဆိုတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကာလ Aပိုင္း
Aျခား ၆ ခုAတြင္း ျဖစ္တည္လာေစတာမွာ ပထမ ကာလ (၂) Aတြင္း Aာကာသကို ျဖစ္တည္ေစတယ္။ ဒါကို
၄၁း၁၂ မွာ ဆက္ရွင္းတာကAာကာသေကာင္းကင္ယံနဲ႔ Aာကာသ Aတြင္း ရွိၾကယ္နကၡတ္တို႔Aတြက္ ကာလ Aပိုင္း Aျခား ၂ ခု ျဖစ္ေစ
တယ္။ (၄၁း၁၂) Aာကာသ ေကာင္းကင္ကို ကာလ ႏွစ္ခုနဲ႔ ျဖစ္တည္ေစၿပီး- ၿပီးၿပီးေရာ မဟုတ္ဘူးေနာ္
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သူ႔ရဲ႔လည္ပတ္မႈ ဆက္လက္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ နိယာမေတြ ရွိတယ္။ ဒါကိုလည္း တစ္ခုစီ၏ AေရးAရာ မ်ားAတြက္
Aာရံုျဖစ္ေစသည္ (၄၁း၁၂) မွာ ဆက္ေျပာထားတယ္။ ၿဂိဳလ္တစ္ခုစီ၊ Aာကာသ တစ္ခုစ၊ီ ၾကယ္တစ္ခုစီ၊ လ၊ ေန
တစ္ခုစီဟာ သူ႔ရဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈကို သူဆက္လုပ္ေနရမွာပဲ။
ဒီက႑ကေတာ့ သိပၸံပညာကို တီးမိေခါက္မိရွိဘို႔ေတာ့ လိုလိမ့္မယ္ထင္တယ္။
စၾကာ၀ဠာ လဟာျပင္ႀကီးAား AစU္က်ယ္ျပန္႔ေနတယ္လို႔ ၅၁း၄၇ မွာ ေျပာပါတယ္။
လူသား
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ၿပီးေတာ့- သက္ရွိကုိ ေျမက၊ ေျမမႈန္႔က၊ Aိုးခတ္ေျမက စသည္ျဖင့္ Aဆင့္ဆင့္ ပံုေဆာင္ျပပါတယ္။ ေျမ၊ ေျမမႈန္႔၊
Aိုးခတ္ေျမ- ဆိုတာ ပထ၀ီဓါတ္ကို ဆိုလိုတာပါ။ ေျမနဲ႔ လူပံုလုပ္ၿပီး Aသက္မႈတ္သင
ြ ္းလိုက္တယ္လို႔ မဆိုလိုပါ
ဘူး။ ေျမကို Aဆင့္သံုးဆင့္ ခြဲျပတာက၊ ဒီAဆင့္ေတြကို ရူပ နားမလည္ရင္ ျပန္ေမးပါ။ Aခုေတာ့ စာက Aရမ္း
ရွည္သြားမွာမို႔၊ ဒီAဆင့္လို႔ပဲ သတ္မွတ္ထားပါ။ (ဒီေနရာမွာ လြဲမွားစြာ နားလည္မႈ တစ္ခု ရွိေသးတယ္- တစ္ခါက
ကမၻာနဲ႔ သံသရာကို ေသခ်ာစြာ နားမလည္တဲ့ ဓမၼစရိယ တစ္ေယာက္က Aလွ်င္စလို ခနဲ႔သြားတာ ဖတ္ လိုက္ရ
တယ္။ သူခနဲ႔ပံုက မူဆလင္ေတြရဲ႔ ကုရ္Aံက်မ္းမွာ လူကို Aသံျမည္ေသာ ေျမမွ စတင္ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ပါ။ Aခ်ိဳ႔
ဆရာေတာ္ေတြက Aခု ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့ Aိုးခတ္ေျမ ဆိုတာကို Aိုးျပဳလုပ္သူ တစ္Uီး Aိုးကို ျပဳလုပ္စU္ ထုတဲ့
Aခါ- Aသံျမည္တတ္တဲ့ သေဘာေၾကာင့္ Aသံျမည္ေသာ ေျမလို႔ ဘာသာျပန္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ေပမယ့္ ခနဲ႔
တဲ့သူက ကမၻာေျမဆိုတာ Aသံျမည္တယ္လို႔ မရွိဘူး ဆိုတဲ့ သေဘာ သေရာ္တဲ့ စာသားပါ။ တကယ္ေတာ့ ခနဲ႔သူ
က ဗဟုသုတ မျပည့္လို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကမၻာႀကီးဟာ ညီးညဴAသံျမည္တဲ့ သက္ရွိ ၀တၳဳတစ္ခု ျဖစ္တယ္ ဆို
တာ သူ႔ချမာ မသိရွာဘူးေလ။
သမၼာက်မ္းနဲ႔ ကုရ္Aံ မတူေသာ ဒသန
ရူပ ဆင္ျခင္မိမယ္ထင္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းAရ လူသား ဆိုတာ Aာဒံက စတာပါ။ သမၼာက်မ္းAရပဲ ျပန္တြက္ ရင္
Aဲ့ဒီ လူသား စတင္တာဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ကမွ ျဖစ္ပါတယ္။ Aာဒံ သက္တမ္း၊ ေနာE သက္
တမ္း၊ Aာၿဗံသက္တမ္း--- စသည္ျဖင့္ သမၼာက်မ္းမွာ ေဖၚျပတဲ့ မ်ိဳးဆက္ေတြရဲ႔ သက္တမ္းကို ျပန္ေပါင္းၾကည့္ပါ။
ေနာက္ဆံုး ေယရႈထိ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္၊ ေယရႈေနာက္ပိုင္း Aခုထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ စုစု ေပါင္း ၆၀၀၀
ေက်ာ္ ပဲ ရွိပါေသးတယ္။
ကုရ္Aံမွာက Aာဒံဟာ ကမၻာ့ ပထမUီးဆံးုး လူသား ျဖစ္တယ္လို႔ ဘယ္ေနရာမွာမွ ေျပာမထားဘူး။ သမိုင္း မတင္မွီ
ေခတ္ကာလ လူသားေတြရွိခဲ့တယ္လို႔ ၇၆း၁ မွာ ေျပာထားတယ္။ ဒီေတာ့ လူျဖစ္တည္ပ-ံု ကမၻာျဖစ္ တည္ပံုကို
ရွင္းျပ ျခင္းတာခ်င္း မတူမညီဘူးေလ။
သံသရာ
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ဗုဒၶဘာသာ
ကမၻာAစနဲ႔ သံသရာ Aစ ဆိုတာ မတူပါ။ ဗုဒၶက ကမၻာျဖစ္တည္ပံုကို မသိAပ္ေသာ Aစ ရွိသည္လို႔ မေျပာခဲ့ ဘူး။
သိလို႔ ရွင္းျပခဲ့တယ္- Aေပၚမွာ ျပန္ၾကည့္ပါ။ သံသရာ ဆိုတာကိုသာ- နိဒါန၀ဂၢ သံယုတ္ပါဠိမွာ- ဘိကၡေ၀၊ Aယံ
သံသာေရာ၊ Aနမတေဂၢါ လို႔ ဆိုပါတယ္။ Aဓိပၸါယ္က- ရဟန္းတို႔၊ သတၱ၀ါတို႔ ျဖစ္စU္တည္းဟူေသာ သံသရာႀကီး
သည္ကား Aနမတေဂၢါ- မသိAပ္ မသိႏင
ို ္ေသာ Aစ ရွိ၏- ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္နားလည္တာကို နဲနဲ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ Aစ ဆိုတာကို ပါဠိလို Aဂၢည လို႔ ေခၚတယ္။
Aဲ့ဒီ Aစကို ဗုဒၶက သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aျခားသူေတြကို ရွင္းျပလို႔ သိႏိုင္Aား မရွိဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဗုဒၶ သိ
ေၾကာင္းကိုလည္း ပါထိက၀ဂ္ မွာ- ငါသည္ ေလာက၏ Aစဟု သိAပ္ေသာ Aဂၢည တရားကိုလည္း သိ၏- လို႔
တိတိက်က် ဆိုထားတယ္။ ဆိုလိုတာက- ဗုဒၶက သိေပမယ္-့ ဗုဒၶမွာ သူ႔ေခတ္၊ သူ႔ကာလ၊ သူ႔Aသိုင္းA၀ိုင္းမွာ
ဒီAေၾကာင္းကို ရွင္းဘို႔ Aေတာ္ကို ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ ျဖစ္ေနရေၾကာင္း ပိဋကတ္ကို ေစတနာနဲ႔ တိတိက်က်
ေလ့လာသူတိုင္း ေတြ႔ႏိုင္တယ္။- Aဲ့ဒီ Aခက္Aခဲေတြက-၊
(၁) ဗုဒၶရင္ဆိုင္ရတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္က ျဗဟၼဏ၀ါဒကို လက္ခံထားတယ္။ ေလာကရဲ႔ Aစကို ဖန္ဆင္းသူဟာ ျဗဟၼာ
ျဖစ္တယ္၊ ျဗဟၼာဟာ Aတၱျဖစ္တယ္လို႔ ခံယူထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ Aဲ့ဒီ Aတၱကို လက္ခံတဲ့ လူေတြထဲက
ဘုန္းႀကီးရဟန္း လူတန္းစားကို ျဗဟၼာလို႔ သတ္မွတ္ထားျပန္တယ္။ ဒီေတာ့ Aတၱကို လက္ခံရင္၊ ျဗဟၼာကို
လက္ခံရာေရာက္တယ္။ ျဗဟၼာကို လက္ခံရင္ လူလူခ်င္း ဇာတ္ခြဲထားတဲ့ ျဗဟၼာလူတန္းစားကို AသိAမွတ္ျပဳ
ဘုရားရယ္လို႔ ၀န္ခံရာေရာက္တယ္။ Aဲ့ဒီေတာ့ လူလူခ်င္း ခြဲျခားသတ္မွတ္တဲ့ ဇာတ္စနစ္ကို ဗုဒၶက AသိAမွတ္
မျပဳေပးႏိုင္ေတာ့- ဒီေမးခြန္းေတြကို သြယ္ကာ ၀ိႈက္ကာ ေျဖရတာေတြ ရွိတယ္။
(၂) Aတၱေရာ ကမၻာေရာ၊ သက္ရွိသက္မဲ့ သံသရာ ေရာ သဘ၀Aတိုင္း AလိုAေလွ်ာက္ ျဖစ္ေစလာ သလား
ဆိုေတာ့- Aဲ့ဒါကိုလည္း ဗုဒၶက ျငင္းတယ္။ ဒါကို သုတ္ပါထိက၀ဂ္ Aမွတ္စU္ (၄၅) မွာ တိတိက်က် ေတြ႔ရ တယ္။
ဆိုလိုတာက ေလာကမွာ Aေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ေစတာ ဘာမွ မရွိဘူးတဲ့။
ပိဋကတ္မွာ- ေလာကကို ျဖစ္တည္ေစတဲ့ Aဓိက Aခရာက စိတ္ (စိေတၱန နိေယေတ ေလာေကာ) ဆိုတာကို
ေျပာထားတယ္။ စိတ္ဆိုတာ- Aသိဉာဏ္မဲ့တဲ့ ၀တၳဳပစၥည္း မဟုတ္ဘူးေလ။ ဒါေပမယ့္ လူေတြနားလည္ထားတဲ့
Aတၱတို႔ ျဗဟၼာတို႔လည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒီAတြက္ ဗုဒၶေခတ္က၊ ဗုဒၶပတ္၀န္းက်င္က လူေတြနားလည္ေစႏိုင္မယ့္
စကားလံုး မရွိခဲ့ဘူး။ Aေပၚက Aခ်က္ (၂) ခ်က္ကို ေျဖရွင္းရခက္ေတာ့ Aထကထာ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက စိတ္
ဆိုတာ- Aာဘႆရ ဘံုက စိတ္စုကို ေျပာသလိုလို၊ ရွင္းတာေတြလည္း ရွိတယ္။ Aခ်ိဳ႔ ကထာကထာ ေတြက
Aသကၤတဓါတ္ေတာ္လို႔ ရွင္းတာေတြလည္း ရွိတယ္။
ဗုဒၶေျပာတဲ့ စကား ဘယ္Aရာမွ Aေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိဘူး ဆိုတာမွာ သံသရာ ေကာ မပါဘူးလား၊ ရူပ
စU္းစားေစခ်င္တယ္။
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ပိဋကတ္ရဲ႔ Aခ်ိဳ႔ေနရာေတြမွာ- ဓမၼ က Aခရာလို႔ ေျပာတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဆိုလိုတဲ့ ဓမၼဆိုတာ ဗုဒၶေဟာတဲ့
တရားဓမၼ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ပါဠိသံုး ဓမၼေတြကို တရား၊ ပရမတၳသစၥာ၊ ေဖါက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈကင္းေသာ ေလာက
Uပေဒ၊ စသည္ျဖင့္ Aမ်ိဳးမ်ိဳး နားလည္သင့္တယ္။
ဒါေပမယ္-့ - ဗုဒၶက စိတ္တို႔၊ ဓမၼတို႔က ေလာက Uီးေဆာင္တယ္ ဆိုတဲ့ Aဓိပၸါယ္ကိုပဲ ေျပာၿပီး၊ သံသရာကို စတင္
ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ Aရာလို႔ ေျပာဘို႔ကို မ်ားေသာ ေနရာေတြမွာ ေရွာင္ခဲ့တယ္။
Aဓိက- က သူသိတဲ့ Aသိကို ျပန္ေျပာတဲ့ Aခါ-၊ နားေထာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိတဲ့ လူေတြရဲ႔ လက္ခံႏိုင္ရည္ေၾကာင့္လို႔
ကၽြန္ေတာ္ သံုးသပ္မိတယ္။ Uပမာ-- မူႀကိဳေက်ာင္းသား တစ္Uီးကို ေAာ္ဂင္းနစ္ ကက္မက္စထရီ (Organic

Chemistry) Aေၾကာင္း ရွင္းျပေနရင္-၊ နားေထာင္သူAတြက္လည္း Aက်ိဳးမျဖစ္၊ သင္ေပးသူAတြက္လည္း
Aခ်ိန္ကုန္ပဲ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ သေဘာပါ။ သူ႔ေနာက္မွာ Aလံုးစံုေသာ တရားကို ေျပာျပမယ့္ ဗုဒၶတစ္ပါး ရွိေသးတယ္
ေလ။ စကၠ၀တၱိသုတ္ ၁၀၇- (လူေတြရဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမယ့္ ေခတ္ကာလ ကို မူတည္ၿပီး ေနာက္ဆံုး တရား ကို
သြန္သင္ျပသမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ ရွိေနေသးတဲ့Aတြက္ ေဂါတမဗုဒၶက သူ႔ေခတ္က ခ်န္ထားခဲ့တဲ့ ပုစၧာပံုေသနည္း
ေတြAတြက္ Aျပစ္ မရွိဘူး-လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။)
ခရစ္ယာန္ခရစ္ယာန္ ဘာသာက သံသရာ Aေၾကာင္းကို ေျပာမထားပါဘူး။ ကမၻာAစကို ထာ၀ရ ဘုရားသခင္ကလို႔ ေျပာ
တယ္။ Aဲ့ဒီ ထာ၀ရ ဘုရားသခင္ကို ဟီးဘရူး မူရင္းက်မ္းေတြမွာ Aီလိုဟင္ (ကိုးကြယ္ရာ Aရွင-္ - Aမ်ားကိန္း နဲ႔
သံုးတယ္) လို႔ ေဖၚျပထားတယ္။ ဒီလိုေျပာဆိုတာဟာ ဟိႏၵဴ၀ါဒနဲ႔ သိပ္မကြာလွဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ေယရႈကို သူ႔ကိုယ္သူ ဘုရားသားေတာ္လို႔ ေျပာဆိုတဲ့ Aေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ Aမႈဆင္ သတ္ျဖတ္မယ္ႀကံ
ေတာ့ ေယရႈက ခင္ဗ်ားတို႔ေတာင္- ထာ၀ရဘုရားသခင္ဆီက ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံရရင္- Aဲ့ဒီခံရသူက သူ႔ကိုယ္ သူ
ဘုရားျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာေသးတာပဲ- က်ဳပ္က Aဲ့ဒီAဆင့္ေတာင္ မဟုတ္ဘူး- ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဘုရားသား
ေတာ္လို႔ပဲ ေျပာတာ ဘာမ်ား Aျပစ္ရွိသလဲလို႔ ျပန္ေျပာခဲ့တာကို ဓမၼသစ္ ရွင္ေယာဟန္ ၁၀း ၃၅-၃၆ မွာ ေတြ႔ရ
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ Aီလိုဟင္ ဆိုတာ Aမ်ားကိန္း ျဖစ္ေနတာပါ။ သူတို႔လည္း ျဗဟၼာ့ကို လက္ခံရင္ လူသား ျဗဟၼ
ေတြကိုလည္း ဘုရား Aျဖစ္ လက္ခံတယ္ ဆိုတာနဲ႔ Aတူတူပါပဲ။
Aဲ့သူတို႔က သံသရာ ဆိုတာကို ထည့္ေျပာမထားဘူး (ထည့္ေျပာထားတဲ့ Aတြက္ လက္ခံသလား၊ လက္မခံဘူး
လားဆိုတာ ဆံုးျဖတ္လို႔ မရတဲ့ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။) ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ ယံုၾကည္တဲ့ ထာ၀ရဘုရား ဆိုတာ သံသရာ ကို
စတင္ျဖစ္တည္ေစတဲ့ ဘုရားလို႔ ေျပာလို႔ မရပါ။
Aစၥလာမ္
Aစၥလာမ္က သံသရာရဲ႔ ဇစ္ျမစ္ဟာ Aလႅာဟ္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ (၃၅း၁) Aရာရာရဲ႔ Aစဟာလည္း
Aလႅာဟ္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ (၆း၁၀၁)။ Aဲ့ဒီ Aလႅာဟ္ ဆိုတာက ခရစ္ယာန္ေတြ ေျပာဆိုတဲ့ ထာ၀ရ ဘုရားနဲ႔
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Aဓိပၸါယ္ ကြာျခားပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြ လက္ခံယံုၾကည္တဲ့ ထာ၀ရ ဘုရား လူသား ပံုသ႑ာန္ ဆန္ ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ တစ္ပါးတည္း မဟုတ္ဘူး- ဒါကို ကမၻာUီးက်မ္း ၁း၂၆ မွာ ဘုရားသခင္က ငါတို႔ သဏၭာန္ႏွင့္ တညီ
တသဏၭာန္တည္း လူကို ဖန္ဆင္းၾကစိ-ု႔ ဆိုထားတဲ့ Aဆိုက ထင္ရွားေစပါတယ္။ ဒီ၀ါက်က ငါတို႔ ဆိုတဲ့
Aမ်ားကိန္းကို ျမန္မာျပန္၊ Aဂၤလိပ္ျပန္၊ ဟီးဘရူးမူရင္း Aားလံုးမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘုရားသခင္ ဟာ
တစ္ပါးတည္း မဟုတ္ဘူးလို႔ ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ (စာေပAသံုးAႏႈန္း သဒၵါ Aရလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
ဟီးဗရူးစကားမွာ တစ္ခါတစ္ရံ တစ္Uီးတည္း ျမင့္ျမတ္မႈကို Aမ်ားသံုး သဒၵါနဲ႔ ျပေလ့ရွိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာ
ျပန္မွာေတာ့ Aမ်ားကိန္း ေသခ်ာပါတယ္။)။ ေနာက္တစ္ခုက လူဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ သဏၭာန္တူတယ္လို႔
ဆိုထားေတာ့- ဘုရားသခင္ရဲ႔ ပံုဟာ လူပံုသဏၭာန္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေဟရွာယ Aနာ ဂတၱိက်မ္း
၁၉း၁ မွာ ထာ၀ရဘုရားသည္ လွ်င္ျမန္ေသာ မိုဃ္းတိမ္ကို စီး၍ Aဲဂုတၱျပည္သို႔ ႂကြေတာ္မူ၏- လို႔ ဆိုထားပါ တယ္။
မိုးတိမ္ကို စီးသြားတဲ့ သဏၭာန္နဲ႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။
Aစၥလာမ္က ေျပာတဲ့ Aလႅာဟ္က Aဲ့ဒီလို မဟုတ္ပါဘူး။ Aလႅာဟ္Aရွင္န႔ဲ ပတ္သက္လို႔ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ
ဓမၼခႏၶာ ၁၁၂ မွာ ဖြင့္ဆိုထားတာက- ေျပာျပေလာ့ Aလႅာဟ္ ဆိုသည္မွာ၊ Eေကာဒိ ပရမတ္ဘုရားရွင္ ျဖစ္၏။
Aစိႏၱယ် ပရမတ္ဘုရားရွင္ ျဖစ္၏၊ ကိုယ္ပြားမရွိ၊ ကိုယ္ပြားမဟုတ္၊ Aရွင္ႏွင့္ တစ္ဂိုဏ္းတည္းဟူ၍ တစ္စံု တစ္
ေယာက္မွ် မရွိေခ်။ လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညတ္ကာယ မဟုတ္၊ ပရမတ္သာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။
ေနာက္ဖင
ြ ့္ဆိုမႈ တစ္ခုကို ကုရ္A-ံ ၂း၂၅၅ မွာၾကည့္ပါ။
ေနာက္တစ္ခုက ခရစ္ယာန္ေတြ ယံုၾကည္တဲ့ ထာ၀ရဘုရား ဆိုတာ ဆိုတာ Iိသေရလ (Aစၥေရးလ္) လူမ်ိဳးမ်ား ရဲ႔
ဘုရားျဖစ္တယ္လို႔ ဓမၼေဟာင္းရဲ႔ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေနရာေတြမွာ ေဖၚျပပါတယ္။ Aဓိပၸါယ္က က်န္တဲ့
လူမ်ိဳးေတြရဲ႔ ဘုရားမဟုတ္ဘူးလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ Aစၥလာမ္တို႔ လက္ခံတဲ့ Aလႅာဟ္က လူသားAားလံုး သက္ရွိသက္မဲ့Aားလံုး ကိုးကြယ္ခ်ည္းကပ္ရာ
Aရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ Aလႅာဟ္ကို မသိလို႔ လက္မခံေသးသူေရာ၊ သိၿပီး ျငင္းဆန္သူေရာ၊ ယံုၾကည္သူေရာ၊
မယံုၾကည္သူေရာ Aားလံုးရဲ႔ ပရမတ္ဘုရားရွင္ ျဖစ္တယ္လို႔ Aစၥလာမ္တို႔က လက္ခံထားတယ္။ ဘယ္သူ႔ရဲ႔
မူပိုင္ဘုရားမွ မဟုတ္သလိ-ု ဘယ္Aရာနဲ႔ တူတယ္လို႔ Uပမာျပဳစရာ မရွိတဲ့ Aသကၤတ ျဖစ္ပါတယ္။ Aတုလံ
Aတု မရွိတဲ့ Aရွင္ျဖစ္ပါတယ္။
Aစၥလာမ္ သာသနာ ေပၚတဲ့ ေခတ္ကာလမွာ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ရဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္၊ လူေနမႈ၊ စာေပ၊ ခံယူခ်က္
ေတြAရ သံသရာရဲ႔ Aစကို လက္ခံနားေထာင္ႏိုင္တဲ့ Aဆင့္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ကလည္း
သူ႔ကိုယ္သူ ေရွးကိုယ္ေတာ္မ်ား ေျပာခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုးပြင့္ ပညတ္ဘုရား ျဖစ္တယ္လို႔ ေၾကျငာပါတယ္။ (ကုရ္ Aံ
၃၃း၄၀) သူ႔ေခတ္မွာ လူသားတို႔Aတြက္ ဘာသာAယူ၀ါဒဟာ ၿပီးျပည့္စံုသြားၿပီလို႔ ကုရ္Aံ ၅း၃ မွာ ဆိုထား
ပါတယ္။ Aဲ့ဒီလို Aာမခံေျပာခဲ့တာ- ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ေရွ႔က မည္သူ တစ္Uီးတစ္ေယာက္မွ မရွိခဲ့ပါဘူး။
ဟိႏၵဴေတြက်မ္းမွာလည္း ေနာက္တစ္ပါး ပြင့္Uီးမယ္ေျပာတယ္။ ဂ်ဴးေတြ က်မ္းမွာလည္း ေနာက္တစ္ပါး ပြင့္Uီး
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မယ္ေျပာတယ္။ ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းမွာလည္း ေနာက္တစ္ပါး (Uပဇၩယ္ဆရာ) ပြင့္ေပၚUီးမယ္ ေျပာပါတယ္။ Aဲ့ဒီ
ကိုယ္ေတာ္ေတြက တစ္Uီးနဲ႔ တစ္Uီး တိုင္ပင္ၿပီး ေျပာခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာေတာ့ သတိထားမိေစခ်င္ပါ တယ္။
သံသရာ လည္ပတ္မႈ
သံသရာ လည္ပတ္မႈက ဗုဒၶဘာသာက ေျပာတာနဲ႔ ဟိႏၵဴဘာသာက ေျပာတာ Aေတာ္တူညီပါတယ္။ ပံ၀
ု တၳဳ
ေတြကို Aေျခခံတယ္။ လူျဖစ္လိုက္၊ ေခြးျဖစ္လိုက္၊ နတ္ျဖစ္လိုက္ေပါ့-- ဒါေတြကို ဘ၀ေတြနဲ႔ ျပဆိုတယ္။ ခက္
တာက လက္ေတြ႔မျမင္ရတဲ့ Aျဖစ္ဆိုေတာ့ သက္ေသျပရခက္တယ္ေပါ့။
Aစၥလာမ္ကေတာ့- စိတ္ေနစိတ္ထားေၾကာင့္ လူေတြကိုAဆင့္Aတန္းကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ဘ၀ လို႔ ဆိုတယ္။
လူစင္စစ္ကို သူတို႔ရဲ႔ စိတ္ေတြေၾကာင့္ ေမ်ာက္ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတယ္ ၂း၆၅။ တြားသြား သတၱ၀ါမ်ား၊ ငွက္မ်ား
၆း၃၈။ ျမည္းကဲ့သို ၆၂း၅။ ၀က္မ်ား ၅း၆၀။ မ်က္ႏွာမ်ားကို ေျပာင္းလဲ ပစ္မည္ ၄း၄၇ စသည္ျဖင့္ ေဖၚျပထားပါ
တယ္။ ဒါေတြ Aားလံုးက လူတစ္Uီးရဲ႔ စိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္ သူရဲ႔ သဏၭာန္ကို ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ က်မ္းျမတ္
ကုရ္Aံ သီAိုရီAရ နားလည္ႏိုင္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ့ AယူAဆကေတာ့ ဗုဒၶေခတ္ကလည္း- သူ႔ေဒသသံုး စကားေျပာဟန္ ပံုတိုပတ္စေတြနဲ႔ တန္ဆာ
ဆင္ၿပီး စီကာပတ္ကံုး ၀တၳဳAျဖစ္ ေျပာခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး Aမွန္တကယ္မွာ လူေတြရဲ႔ စိတ္ေနစိတ္ထားေၾကာင့္
လူျဖစ္စU္မွာ ေခြးကဲ့သို႔ ယုတ္ည့ံတသ
ဲ့ ူ၊ ႏြားကဲ့သို႔ Aနစ္နာခံတဲ့လူ၊ --- စသည္ျဖင့္ ေျပာသြားတာလို႔ ျမင္ပါတယ္။
Aစၥလာမ့္ ဒသနမွာ လူဟာ တိရိစၧာန္နဲ႔ နတ္ေဒ၀ါ ၾကားက သတၱ၀ါ ျဖစ္ပါတယ္။ တိရိစၧာန္Aဆင့္ကို ဆင္းခ်င္
လည္းရတယ္။ နတ္ေဒ၀တာ Aဆင့္ကို တက္ခ်င္လည္းရတယ္။ Aားလံုးက က်င့္ႀကံAားထုတ္မႈမွာ မူတည္ပါ
တယ္။
ကိုယ္ေတာ္ ေဂါတမကိုလည္း ၀ိသုဒၶိနတ္လို႔ ေျပာထားတဲ့ ပါဠိေတြရွိတယ္ဆိုေတာ့-- သိပ္ေတာ့ ကြာမယ္ မထင္
ပါဘူး။
Aစၥလာမ့္ AယူAရ ဒါေတြAားလံုးက ေလာကီသက္တမ္းထဲမွာ ျဖစ္တဲ့ ျဖစ္စU္ေတြပါ။ ေနာင္ဘ၀ ဆိုတာေတာ့
ေမးခြန္း (၅) Aေျဖမွာ ၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ။
ကဲ- ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ Aစၥလာမ္တို႔ရဲ႔ ဒသနေတြဟာ တူညီသလား၊ Aခ်င္းခ်င္း နီးစပ္မႈ ရွိသလား၊ ဘယ္
Aဆိုေတြက ပိုၿပီး နီးစပ္မႈ ရွိသလဲ- ဘယ္Aဆိုေတြက ပိုၿပီး ကြာျခားမႈရွိသလဲ-- ရူပ ကိုယ္တိုင္ စU္းစားေတာ့ေလ။

ေလးစားစြာျဖင့္
ထြန္းထြန္းေAာင္
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