ေမးခြန္း (၁) Aတြက္
ဟာလာလ္ ل
( ﺤ ﱠဟာလာ မဟုတ္ပါ) ရဲ႔ တိုက္ရိုက္ Aဓိပၸါယ္က တရား၀င္ခြင့္ျပဳသည္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
တရားမ၀င္ျခင္း ဟရမ္ ﻡ ﺤﺭဆိုတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ပါတယ္။ Aဲ့ဒီ ဟာလာလ္ (တရား
၀င္တယ္) ဟရမ္ (တရားမ၀င္ဘူး) ဆိုတာ- AစားAေသာက္ တစ္ခုတည္းမွာ သံုးတဲ့ စကားလံုး
မဟုတ္ပါဘူး- Aလုပ္Aကိုင္လုပ္တာမွာ သမၼာAာဇီ၀ ျဖစ္မျဖစ္၊ Aိမ္ေထာင္ျပဳရာမွာ သူတစ္ပါး သား
မယား ဟုတ္မဟုတ္၊ AေျပာAဆိုမွာ ပီယ၀ါစာ ျဖစ္ မျဖစ္ စတဲ့ AရာAားလံုးမွာ ဒီလိုေျပာရင္ တရား
မ၀င္ဘူး၊ ဒီလို ေျပာရင္ တရား၀င္တယ္၊ ဒီလို Aမ်ိဳးသား၊ Aမ်ိဳးသမီးကို Aိမ္ေထာင္ျပဳရင္ တရားမ၀င္
ဘူး၊ ၀င္တယ္။ ဒီလို Aလုပ္ကိုင္က တရားမ၀င္ဘူး၊ ၀င္တယ္ စတဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ သံုးပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက AစားAေသာက္မွာ ၀က္သား တစ္မ်ိဳးတည္းကို တားျမစ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ A
ေသေကာင္၊ ေသြး၊ ၀က္သား၊ Aလႅာဟ္Aရွင္ကို မတိုင္တည္ေသာ Aသား၊ လည္ညႇစ္သတ္တဲ့ Aသား၊
ရိုက္သတ္တဲ့ Aသား၊ က်ေသတဲ့ Aသား၊ တိုက္ေသတဲ့ Aသား လွီးျဖတ္ရန္ မမွီလိုက္တဲ့ သားရဲ
ကိုက္ေသတဲ့ Aသား၊ ယဇ္ပူေဇာ္ရန္ လွီးသတ္ေသာ Aသား ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
Aျခား တားျမစ္ျခင္းေတြက မသန္႔ရွင္းတဲ့ AစားAေသာက္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီAစား Aေသာက္ေတြ Aေၾကာင္းကို မရွင္းျပမွီ- ဘာသာတရားတိုင္းမွာ Aကပၸိယ Aသားလို႔ ေခၚ တဲ့
မစားAပ္တဲ့ Aသားေတြကို ျပဌာန္းထားေၾကာင္း ရူပကို ဗဟုသုတ Aျဖစ္ ေျပာလိုပါတယ္။ Uပမာ-ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို လူ၊ ျမင္း၊ ဆင္၊ က်ား၊ ျခေသၤ့၊ ေခြး၊ ၀ံ၊ သစ္၊ ေAာင္း၊ ေႁမြ တို႔ကို
မစားရဘူးလို႔- မဟာ၀ဂၢ- ၂၈၀ ၂၈၁ မွာ တားျမစ္ထားပါတယ္။
Aလားတူပဲ- သမၼာက်မ္းမွာလည္း ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၁း၈----၄၇။ တရားေဟာရာက်မ္း ၁၄း၈--၂၁ မွာ
မစားရတဲ့ Aသားေတြကို ပညတ္ထားပါတယ္။ Aဲ့ဒီ တားျမစ္ထားတာထဲမွာ ၀က္သားကို မစားရ ၀က္ရဲ႔
Aေသေကာင္ကိုပင္ မထိရ၊ မတို႔ရလို႔ ဆိုထားပါတယ္။ Aလွ်U္းႀကံဳခဲ့ရင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာက
စာေပ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကိုလည္း Aဲ့ဒီလို ဘာေၾကာင့္ တားျမစ္ထားသလဲလို႔ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြး ၾကည့္
ေစ ခ်င္ပါတယ္။
Aခု ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ Aစၥလာမ္က တားျမစ္တဲ့ Aေၾကာင္းကိုပဲ ဗဟုသုတ မွီသေလာက္ ေဆြးေႏြး
ေပးပါမယ္။
(၁) ၀က္ လို႔ လူေတြ သိေနတဲ့ သတၱ၀ါကို Aာရ္ဗီစကားမွာ ﻨﺯﹺﻴﺭ ﺨခင္ဇီးရ္ လို႔ ေခၚပါတယ္။ Aဓိပၸါယ္ က
ခြာကြဲၿပီး စားၿမံဳ႔မျပန္တဲ့ ေျခေလးေခ်ာင္း သတၱ၀ါ မ်ိဳးရိုး ျဖစ္ပါတယ္။ Uပမာ ျမင္း- ကုလားAုပ္ တို႔က ခြာ
မကြဘ
ဲ ူး၊ ခြာ ေတြ ဆက္ေနပါတယ္။ ၀က္၊ ႏြား၊ သမင္၊ စတဲ့ သတၱ၀ါေတြက ခြာ ေတြ ကြေ
ဲ န ပါတယ္။ Aဲ့ဒီ
Aထဲက စားၿမံဳ႔မျပန္တဲ့- ၀က္၊ ေခြး၊ ေၾကာင္၊ က်ား-- စတဲ့ သတၱ၀ါေတြကို Aစၥလာမ္က စားေသာက္ျခင္း
မျပဳရလို႔ ကုရ္Aံ က်မ္းစားရဲ႔ ၂း၁၇၃ နဲ႔ ၅း၃ မွာ တားျမစ္ထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဘာေၾကာင့္
မစားရဘူးလဲ--- ဆိုတာကိုေတာ့၊ ၅း၄ (၅း၃ နဲ႔ ဆက္တိုက၀
္ ါက်) မွာ ﺕ
ﺎ ﹸﻴﺒ ﻁ
ﻡ ﺍﻝ ﱠ ﺤ ﱠل ﹶﻝ ﹸﻜ
  ُﺃသန္႔စင္ေသာ
Aရာမ်ားသည္ သင္တို႔ တရား၀င္၏ ဆိုတဲ့ ၀ါက်နဲ႔ ပူးတြဲ ေဖၚျပထားပါတယ္။ တနည္း Aားျဖင့္ စားသံုးရန္
တရား၀င္ေသာ Aရာမ်ားသည္ သန္႔စင္ေသာ Aရာမ်ား ျဖစ္၏ ဆိုေတာ့ စားသံုး ရန္ တရားမ၀င္ေသာ
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Aရာမ်ားသည္ မသန္႔စင္ဘူး ဆိုတဲ့ Aဓိပၸါယ္ကို ေပးပါတယ္။ မသန္႔စင္ဘူး ဆိုတဲ့ စကားက ညစ္ပတ္လို႔၊
မစင္ေတြေပက်ံေနလို႔၊ ပုပသ
္ ိုးေနလို႔-- လို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဒီ ေနရာမွာ သန္႔စင္တယ္လို႔
သံုးတဲ့ Aာရ္ဗီစကားလံုး ﺏ
 ﻴ ﻁ
 ﹼတိဳြ င္ယာ့ဘ္ ဆိုတာက AေသးAမႊားေလးက Aစ သန္႔ရွင္း ၾကည္
လင္တာ၊ Aေသးစိတ္ တစ္ခုခ်င္း စီစစ္ရင္ ေကာင္းျခင္းနဲ႔ မေကာင္းျခင္း၊ Aက်ိဳးနဲ႔ Aဆိုး၊ ေသြးျဖဴUနဲ႔
ေသြးနီU စတဲ့ ပူးတြဲတည္ရွိေနတာေတြမွာ Aက်ိဳးေပးမႈဘက္ကို ရာခိုင္ႏႈန္းပိုကဲ တာမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါ
တယ္။Aာရ္ဗီစကားမွာ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ပစ္လရ
ို႔ တဲ့ သေဘာကို ေဆာင္တဲ့

သန္႔ ရွင္းစင္ၾကယ္

မႈမ်ားကို ﺭ ﻁﻬတြဟရ္ (Uပမာ ကုရ္Aံ ၅း၆) Aက်င့္စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ သန္႔ရွင္း စင္ ၾကယ္မႈမ်ားကို َﺯﻜﱠﻰ
ဇကာဟ္

(Uပမာ ကုရ္Aံ ၈၀း၃) စသည္ျဖင့္ ေ၀ါရဟာ ခြဲထားပါတယ္။ Aခုေခတ္ ေဆးသိပၸံက-

ေျခေလးေခ်ာင္း ခြာကြဲ စားၿမံဳမျပန္တဲ့ သတၱ၀ါေတြမွာ AစာAိမ္ တစ္ခုပဲ ပါၿပီး၊ ခြာကြဲ စားၿမံဳျပန္ သတၱ၀ါ
ေတြမွာ Aစာေခ်ႏိုင္တဲ့ AစာAိမ္ Aကန္႔ ေလးကန္႔ ပါတယ္- ဒါေၾကာင့္ AစာAိမ္ တစ္ခုတည္းပဲ ပါတဲ့
သတၱ၀ါေတြဟာ Aစာေခ်မႈ Aားနည္းၿပီး ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ရွိတဲ့ Aစာ ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ေရာဂါ ပိုးေတြဟာ
မစင္ထဲမွာ ပါသြားျခင္းထက္ သူတို႔ရဲ႔ Aဆီ၊ Aသားထဲကို ျပန္႔၀င္ သြားႏိုင္ တာမ်ားတယ္လို႔ ေထာက္ခံ
လာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
ဒီလိုေျပာလို႔- ၀က္၊ ေခြးသား၊ ေၾကာင္သား၊ ေမ်ာက္သား စားတဲ့ လူေတြ ေသကုန္မွာလားလို႔ ေမးႏိုင္
ပါတယ္။ ကုရ္Aံက Aဲ့ဒီ Aသားကို စားတဲ့လူေတြ ေသကုန္မယ္လို႔ ဆိုမထားပါဘူး။ Aကယ္၍
Aက်U္းAၾကပ္နဲ႔ရင္- စားေရရိကၡာငတ္မြတ္တဲ့ ကပ္ေဘးႀကီးဆိုက္ရင္- စားစရာမရွိဘဲ ေတာထဲမွာ
Aခက္ Aခဲျဖစ္ေနရင္- Aလြန္Aေရးႀကီးတဲ့ လူရဲ႔ Aသက္ကို ဆက္ဘို႔ Aဲ့ဒီ Aသားေတြကို Aသက္
ဆက္စားပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိတယ္လို႔ ၂း၁၇၃။ ၅၃း၃ မွာ တပါတည္း ဆိုထားပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာလို Aေသ
ေကာင္ကိုေတာင္ မထိရလို႔ လံုး၀ ပိတ္ပင္ထားတဲ့ Uပေဒမ်ိဳး ကုရ္Aံမွာ မရွိပါဘူး။
(၂) Aေသေကာင္၊ ေသြး၊ လည္ညႇစ္သတ္တဲ့ Aသား၊ ရိုက္သတ္တဲ့ Aသား၊ က်ေသတဲ့ Aသား၊
တိုက္ေသတဲ့ Aသား၊ လွီးျဖတ္ရန္ မမွီလိုက္တဲ့ သားရဲကိုက္ေသတဲ့ Aသား၊-ဒီAုပ္စုမွာ- Aဓိက က ေသြး ဆိုတဲ့ Aရာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေသေသ၊ ရိုက္သတ္သတ္၊ Aဓိကေသြးျပန္
ေၾကာမ ျဖစ္တဲ့ လည္ပင္းက ေသြးျပန္ေၾကာကို လွီးၿပီး မထုတ္လိုက္ရင္ Aဲ့ဒီေသြးေတြက သတၱ၀ါရဲ႔
ခႏၶာကိုယ္ေသြးေၾကာ၊ ေသြးေၾကာမွ်င္မ်ားက တစ္ဆင့္ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးကို ျပန္႔သြားပါတယ္။ ေသြး
ကို ﺩﻡ

ဒမၼ (မီဟာဒါမ္) စီးAားရွိေသာ ေသြးလို႔ သံုးပါတယ္။ ေသြးျပန္ေၾကာ မပါတဲ့ ငါးတို႔၊ ဘဲUတို႔

သစ္သီး၀ါးလံတို႔ကို လွီးျဖတ္ၿပီး ေသြးထုတ္ေနစရာ မလိုပါဘူး။ ေသြးကိုလည္း Aထက္မွ ရွင္းခဲ့ၿပီးတဲ့
သန္႔စင္ေသာ Aရာမ်ားနဲ႔ ႏိႈင္းယွU္ၿပီး နားလည္ေစခ်င္တယ္။
ဒီေနရာမွာ လည္ပင္းကို လွီးတာက ရက္စက္တယ္၊ လက္ျဖန္က ေသြးျပန္ေၾကာတို႔၊ ေျခေထာက္က
ေသြးျပန္ေၾကာတို႔ လွီးလို႔ မရဘူးလားလို႔ ေမးစရာ ရွိလာပါတယ္။ သတၱ၀ါAစားAစာ Aျဖစ္ Aသံုးျပဳ
မယ္ဆိုရင္- လက္ျဖတ္၊ ေျခေထာက္ျဖတ္ၿပီး သတ္တာနဲ႔ လယ္ပင္းကို ျဖတ္ၿပီးသတ္တာ ဘယ္Aရာက
ပိုၿပီး ခံစားမႈ သက္သာသလဲ ဆိုတာ ရူပ ကိုယ္တုိင္ စU္းစားေပါ့။ ေသခ်ာတာက ေျချဖတ္၊ လက္ျဖတ္
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လိုက္ရင္ Aလြန္နာက်င္စြာ ခံစားရၿပီး- သတၱ၀ါ မေသႏိုင္ပါဘူး၊ လည္ပင္းကို လွီးျဖတ္ျခင္းဟာ သတၱ၀ါ
တစ္ေကာင္Aတြက္ Aမ်ားဆံုး ၃ စကၠန္႔နဲ႔ စကၠန္႔ ၂၀ Aတြင္းပဲ ခံစားမႈ ရွိတယ္လို႔ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ
သတၱ၀ါမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာဌာနက သုေတသန လုပ္ထားပါတယ္။ (ကမၻာ မွာ
ေဒ၀ဒတ္ ကလြဲၿပီး Aျခား ဘယ္ဘာသာကမွ Aသား၀တၳဳကို AစားAစာ Aျဖစ္ မသံုးရလို႔ တား
ျမစ္ထားတာ မရွိပါဘူး)။
(၃) Aလႅာဟ္Aရွင္ကို မတိုင္တည္ေသာ Aသား၊ ယဇ္ပူေဇာ္ရန္ လွီးသတ္ေသာ Aသား- ဒီAေျဖ
ကိုေတာ့ islammyanmar.com ထဲက စာAုပ္စင္ကို သြားၿပီး ကုရ္ဘာနီ ဆိုတဲ့ ျမန္မာလို စာAုပ္ေလး ကို
ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ Aေျဖက ရွည္လြန္းေနလို႔ပါ။
ေလးစားစြာျဖင့္
ထြန္းထြန္းေAာင္
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