၂-၂ ။
(က) ဟုတ္ကဲ့ ပရိ၀ါ့သ္ ျပဳျခင္းေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းခ်က္က မွန္ေပမယ့္ မျပည့္စံုဘူးထင္ပါတယ္။ Aျခား
ဘာသာေတြမွာ စည္းကမ္းေတြရွိေပမယ့္ ေလ့လာလိုသူမ်ား ၾကည့္ႏိုင္ ျမင္ႏိုင္ နာၾကား ႏိုင္ပါတယ္၊ ဘယ္
လို ပရိ၀ါ့သ္ ျပဳလဲ ဘယ္လို ႏွစ္ျခင္းခံလက
.ဲ ိုယ္မယံုၾကည္ေသးေပမယ့္ ေလ့ လာခြင့္ ရွိၾကပါတယ္။ Aကယ္
လို႔ လံုၿခဳံေရးAရ Aျပင္လူေပးမ၀င္ေစရင္လဲ ယံုၾကည္သူ မယံု ၾကည္သူ ခြဲျခားၿပီး မတားျမစ္ပါဘူး။
ဒီေနရာမွာေတာ့ ကုရ္Aံက ေျပာဆိုတဲ့ ﻭﺍﹾ ﹶﻜ ﹶﻔﺭကာဖီရူးန္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို နားလည္ေစခ်င္ ပါတယ္။
ဟာ့ဂ်္ျပဳမယ့္ မကၠာဟ္ ေက်ာင္းေတာ္နယ္ေျမ မေရာက္မွီ ၃ မိင
ု ္ Aကြာမွာ ﻭﺍﹾ ﹶﻜ ﹶﻔﺭကာဖီရူးန္ ေတြ မ၀င္ရလို႔
တားျမစ္ထားတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ရွိပါတယ္။ မူလAစက Aဲ့ဒီ ဆိုင္းဘုတ္ ဟာ ေက်ာင္းေတာ္က သံုးမိုင္
မကြာခဲ့ဘူး။ တေျဖးေျဖး ေက်ာင္းေတာ္တင
ြ ္း ၀န္းက်င္မွာ ဟာ့ဂ်္ ျပဳလုပ္တဲ့ လူUီးေရမ်ားလာေတာ့
ဟာ့ဂ်္ျပဳသူေတြရဲ႔ A၀န္းက်ယ္လာေလ Aဲ့ဒီဆင
ို ္းဘုတ္ဟာ ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ ေ၀းလာေလ (ဟာ့ဂ်္ျပဳ
သူမ်ားAတြက္ သတ္မွတ္နယ္ေျမ ပိုေပးလာရေလ) ျဖစ္တာပါ- Aခုေခတ္မွာ Aနည္းဆံုး လူUီးေရ သံုး
သန္းေက်ာ္ ဟာ့ဂ်္ျပဳေနၾကတယ္ေလ။ တစ္ကယ္လို႔ ဟာ့ဂ်္ျပဳသူ လူUီးေရ သန္းသံုးဆယ္ေက်ာ္လာရင္
Aဲ့ဒီ ဆိုင္းဘုတ္က ေက်ာင္း ေတာ္က ဆယ္မိုင္ ဆယ့္ငါးမိုင္ထိ ေရြ႔သြားႏိုင္တယ္။
ﻭﺍﹾ ﹶﻜ ﹶﻔﺭကာဖီရူးန္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို မူဆလင္မဟုတ္သူမ်ားျပန္ဆိုတဲ့ Aဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္ ေတြမွာ

Unbelievers လို႔ ဘာသာျပန္ၾကၿပီး၊ Aဲ့ဒီ စာAုပ္ေတြကို မွီျငမ္းၿပီး ဘာသာျပန္တဲ့ Aစၥလာမ္ ဆရာေတာ္
တစ္ခ်ိဳ႔ကလည္း Aဲ့ဒီ AသံုးAတိုင္းပဲ ဘာသာျပန္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ﻭﺍﹾ ﹶﻜ ﹶﻔﺭကာဖီရူးန္ ရဲ႔ တိုက္ရိုက္
Aဓိပၸါယ္က those who reject သို႔မဟုတ္ rejecters ျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာလို ျငင္းပယ္သူ၊ ဖံုးကြယ္သူ
လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ျငင္းပယ္သူ ဆိုတာ၊ ကုရ္AံAရ ကိစၥတစ္ခုတိုင္း Aတြက္ သံုးပါတယ္။ ရူပရဲ႔ လက္ထဲ
မွာ Aျဖဴေရာင္တစ္ခုကို ကိင
ု ္ထားၿပီး Aျခား သူတစ္Uီးကို ဒါဟာ Aျဖဴေရာင္ပါလို႔ ေျပာတဲ့Aခါ- Aဲ့ဒီ
လူဟာ Aျဖဴကို သိလွ်က္နဲ႔ Aျဖဴပါလို႔ လက္မခံတာမ်ိဳး၊ ဒီေက်ာင္းေတာ္ကို ၀င္ရင္ ဖိနပ္မစီးရဘူးလို႔
ပညတ္ထားတာကို လက္မခံပယ္ခ်တာမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္သူေတြကို Aဲ့ဒီ ကိစၥတစ္ခုစီAတြက္ ﻭﺍﹾﹶﻜ ﹶﻔﺭ
ကာဖီရူးန္ ေတြလို႔ သံုးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ﻭﺍﹾ ﹶﻜ ﹶﻔﺭကာဖီရူးန္ေတြကို မ၀င္ရဘူးေျပာထားတာပါ။
ဒီပရ၀ုဏ္ကို ၀င္လိုရင္၊ ဒီပရ၀ုဏ္တင
ြ ္း ၀င္ေစႏိုင္မယ့္ စည္းကမ္း ေတြကို လိုက္နာရပါမယ္။ Uပမာသတင္းေထာက္ျဖစ္ေစ၊ ေလ့လာသူျဖစ္ေစ၊ ဖိနပ္မစီးရလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းထဲကို
ဖိနပ္စီးၿပီး ၀င္လို႔ရမလားဆိုတာ စU္းစားေစခ်င္တယ္။ သတင္းေထာက္ျဖစ္လို႔ နားလည္မႈေပးလိုက္ရမယ္
ဆိုရင္ Aဲ့ဒီ စည္းကမ္းUပေဒက မေသခ်ာတဲ့ စည္းကမ္းUပေဒ ျဖစ္ သြားမွာေပါ့။ Aစၥလာမ္က မေသခ်ာ
တဲ့ Uပေဒ၊ ၀ိေရာဓိ ျဖစ္မယ့္ Uပေဒ၊ ျပသနာေပၚလာမယ့္ Uပေဒမ်ိဳးကို မျပဌာန္းဘူးေလ။ Aဲ့ဒီ Uပေဒ
မ်ိဳးက ျပသနာကို မ်ိဳးေစ့ခ်သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတျဖစ္ေစ၊ Aေမရိကန္လို မဟာAင္Aားႀကီးတဲ့ သမၼတျဖစ္ေစ- ခင္ဗ်ား ဒီ သတ္မွတ္
နယ္ေျမကို ၀င္ခ်င္ရင္- ဒီသတ္မွတ္နယ္ေျမက စည္းကမ္းကို လိုက္နာရမယ္လို႔ Aစၥလာမ္က ခိုင္ခိုင္မာမာ
ျပဌာန္းၿပီး- ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ေနတယ္ေလ။ ဒါဟာ လိုAပ္တဲ့ Uပေဒတစ္ခုAတြက္ ျပတ္သားစြာ
ဆံုးျဖတ္ရဲျခင္းဆိုတဲ့ သက္ေသပဲ။
တစ္ခုေတာ့ ထပ္ေျပာပါရေစ- ပရိ၀ါ့သ္ တည္ေဆာက္ေနစU္ကာလမွာ ၾကည့္လို၊ ျမင္လို၊ ၾကားနာလိုတဲ့
Aေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔လည္း သတ္မွတ္ ပရ၀ုဏ္ထဲကို ၀င္ခင
ြ ့္မျပဳဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ပရိ၀ါ့သ္ကို ေသခ်ာ
ေAာင္ ေလ့ လာေစခ်င္ပါတယ္။ ပရိ၀ါ့သ္က်င့္ေဆာင္မႈ ထြက္မွ၊ သို႔မဟုတ္ မေဆာက္တည္မွီသာ ခြင့္ျပဳ
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ပါတယ္။ ပရိ၀ါ့သ္က်င့္ေဆာင္ေနတဲ့ ရဟန္းေတြကို သတင္း ေထာက္ ေမးတာျမန္းတာ၊ ဓါတ္ပံုရိုက္တာ၊
တီဗရ
ီြ ိုက္တာေတြကို ခြင့္ျပဳပါသလား။-(ခ) ကိုထြန္းထြန္းေAာင္ရွင္းျပသလို ပရိ၀ါ့သ္ ျပဳတဲ့ေနရာ.. ပရိ၀ါ့သ္ျပဳသူမ်ားသာ ၀င္တဲ့ေနရာ ျဖစ္တယ္
ဆိုရင္ . ဟာဂ်ီ၊ ဟာဂ်ီမ မ်ားဟာ ဟာ့ဂ်္ ျပဳသူမ်ားလို ဆံမပယ္ပါဘူး။ ေမထံု မေရွာင္ ၾကU္ၾကပါဘူး.။ ေျပာရ
ရင္ေတာ့ ဟာ့ဂ်္မျပဳသူ Aစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ၀င္ခင
ြ ့္ ရွိ ပါတယ္။
ဆံပယ္ျခင္း၊ ေမထံုေ႐ွာင္ျခင္း၊ Aသက္သတ္မႈကိုေရွာင္ျခင္း၊ ၀စီကံျပစ္မႈမ်ားကို ေရွာင္ျခင္းကို ဟာ့ဂ်္ျပဳ
လုပ္ေနစU္Aတြင္း လူတိုင္း

ျပဳလုပ္ရပါတယ္။

ဟာ့ဂ်္သတ္မွတ္ကာလ

ၿပီးရင္

Aဲ့ဒီ

ပုဂၢိဳလ္ဟာ

Aျခားလူမ်ားကဲ့သို႔ ျပန္ျဖစ္သြာပါတယ္။ Aစၥလာမ္က လူတစ္Uီးကို ရာသက္ပန္ ရဟန္းဘ၀နဲ႔ ေနထိုင္
ျခင္းကို တားျမစ္ပါတယ္။ လူဟာ လူပဲ ျဖစ္ေစဘို႔ သြန္သင္ပါတယ္။ ဘုန္း ႀကီးရဟန္း လူတန္းစား တစ္ရပ္
ေပၚလာမွာကို တားျမစ္ထားတယ္။
ဒါဆို ဟာ့ဂ်္ကို ဘာေၾကာင့္ ျပဳရသလဲ ဆိုေတာ့-- သူဟာ သူ႔ရဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာတစ္ခုကို ထိန္း သိမ္းေစဘို႔ပါ။
သူ႔ ကိုယ္သူ ဟာ့ဂ်္သြားျပဳလုိက္တာနဲ႔ ဟာဂ်ီ၊ ဟာဂ်ီမ ဆိုတဲ့ Aမည္နာမ တစ္ခု ကို ရသြားပါတယ္။ Aဲ့ဒါ
သာမန္လူေတြထက္ ပိုၿပီး ထူးသြားျခင္း မဟုတ္ဘူး။ သူ႔ဘ၀မွာ တတ္ႏိုင္တဲ့ တာ၀န္တစ္ခုကို ထမ္းေဆာင္
လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ ဗုဒၶဘာသာမ်ား ဒုလႅဘ ရဟန္း ခံသလိုပါ။ ဒါေပမယ္-့ Aဲ့ဒီAထဲမွာ ပရိ၀ါ့သ္
စည္းကမ္းေတြလို တစ္ၿပိဳင္တည္း ပညတ္ထားျခင္း ျဖစ္တယ္။
ဆံပယ္ျခင္း၊ ၀တ္ေၾကာင္စြန္႔စU္ ၀တ္တဲ့ ၀တ္ရံုAေရာင္၊ စတဲ့ Aေသးစိတ္ Aားလံုးေတာ့ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔
တစ္ထပ္တည္း ဘယ္တူမလဲ။ ဗုဒၶဘာသာ ေခါင္းစU္ေAာက္မွာေတာင္ ဂိုဏ္း Aလိုက္ ၀ိနည္းကြဲတာ
ေတြ ရွိေနေသးတာပဲ မဟုတ္လား။ ၀ိနည္းျခင္း ပညာတ္ျခင္း မတူရ ေကာင္းလားလို႔ Aျပစ္ဆိုလို႔ မရႏိုင္
ေကာင္းဘူးေလ။
ဒါေပမယ့္ တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္။ ဟာဂ်ီ၊ ဟာဂ်ီမတိုင္း Aျဖဴထည္ ျဖစ္သြားသလား- ဆိုတာ ေတာ့ - ဘယ္
လို Aာမခံႏိုင္မလဲ။ ပရိ၀ါ့သ္ျပဳၿပီးတဲ့ ရဟန္းတိုင္းကို Aျဖဴထည္ျဖစ္ရမယ္လို႔ Aာမခံလို႔ မျဖစ္သလိုေပါ့။
(ဂ) ခရစ္ယာန္မွာ ေယရႈကို မယံုၾကည္ရင္လဲ ႏွစ္ျခင္းခံတာကို ၾကည့္လို႔ရသလို ဗုဒၶဘာသာမွာ လဲ ရွင္
ေဂါတမကို မယံုေပမယ့္ ရဟန္းခံတာကို ေလ့လာလို႔ရပါတယ္။
(ေလ့လာတယ္ဆိုတာ.. Aလည္္သက္သက္ မဟုတ္ပဲ စိတ၀
္ င္စားလို႔ ဘာသာတစ္ခုAေနနဲ႔ ေလ့လာခ်င္
တာမ်ိဳးကို ဆိုလိုတာပါ.. ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ား လည္ပတ္ရာေနရာတစ္ခု Aေန နဲ႔ မေျပာပါဘူး)
(ႏွစ္ျခင္းခံတဲ့ေနရာ Church ထဲကို ၀င္ေလ့လာခြင့္ရွိသလို ရဟန္းခံတဲ့ သိမ္ထဲကိုလဲ ၀င္ေလ့ လာလို႔ရ
ပါတယ္ )
ႏွစ္ျခင္းခံတာ၊ ရဟန္းခံတာကို ေလ့လာခြင့္ ရွိသလိ-ု ၊ Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ဘို႔ကို
လည္း ေလ့လာလို႔ ရပါတယ္။ Aျခားတစ္Uီးက Aစၥလာမ္ကို ၀င္တဲ့ Aခါမွာလည္း သူဘာေၾကာင့္ ၀င္တာ
လဲ။ Aစၥလာမ္ကို ၀င္ရင္ ဘယ္လို ကတိသစၥာဆိုရသလဲ- ဆိုတဲ့ ဓေလ့ ထံုးတမ္းေတြကို ေလ့လာလို႔
ရပါတယ္။ Aခုလက္ရွိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘင္နဒက္စ္ (၁၆) ေတာင္ လြန္ခဲ့ႏွစ္က တူရကီကို သြားေတာ့
Aစၥလာမ္၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မွာ Aစၥလာမ္ေတြနဲ႔ Aတူ ဆြလာ့သ၀
္ တ္ျပဳ (ေမတၱာဓိဌာန္) ျပဳသြားေသး
တာပဲ။ ခြင့္ျပဳပါတယ္။ Aစၥလာမ္ကို ေလ့လာခြင့္ မျပဳဘူးဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဖိနပ္မစီးရဘူး ဆိုတဲ့ ဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္းထဲကို မယံုၾကည္ေသာ္လည္း လိုက္နာတဲ့ Aေနနဲ႔ ဖိနပ္ခၽြန္ၿပီး သတင္းေထာက္ေတြ ေလ့လာလို
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သူေတြ ၀င္ၾကသလို၊ ပရမတ္ဘုရားရွင္မွAပ Aျခားဘုရားဟူ၍ မရွိ၊ မုဟမၼဒ္သည္ ဉာဏ္စU္ ေဆာင္ျဖစ္၏
ဆိုတဲ့ ကတိစကားကို စိတ္ထဲမွာ Aမွန္တကယ္ မယံုၾကည္ေသာ္လည္း Aဲ့ဒီ ပရ၀ုဏ္ထဲကို ၀င္ခ်င္တဲ့
Aေနနဲ႔ ကတိစကားကို ႏွတ္ဖ်ားက ရြတ္ဆိုၿပီး ၀င္ခဲ့တဲ့လူေတြ၊ ၀င္ေနတဲ့လူေတြ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ရွိ မွာပါ။
က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံကို ဘာသာျပန္ခဲ့တဲ့ ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာ မာမူဒါ ပက္ေသာ ကိုယ္တိုင္ ဟာ့ဂ်္လုပ္ ခဲ့စU္
က သူဟာ Aစၥလာမ္ကို တကယ္ မယံုၾကည္ခဲ့ဘ-ဲ သူတို႔မက္ရွင္းရဲ႔ တာ၀န္ေပးခ်က္Aရ ဟာ့ဂ်္လုပ္
ခဲ့တာပါ။ Aခု ဟာ့ဂ်္က ျပန္လာေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္ Aစၥလာမ္ကို Aမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ပါၿပီလို႔ ၀န္ခံခဲ့
ပါတယ္။ သူရဲ႔ ကိုယ္တိုင္ ၀န္ခံခ်က္ ထြက္လာေတာ့မ-ွ သူဟာ ကုရ္Aံ ဘာသာျပန္ၿပီးသည္ထိ Aစၥလာမ္
ထဲမွာ ပညာရွင္တစ္ေယာက္Aေနနဲ႔ လိမ္ညာေနခဲ့တာ ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႔ မက္ရွင္း လုပ္
ငန္းစU္ေတြကို ကမၻာကို ဖြင့္ေျပာခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး သူ႔ကို သူ႔ရဲ႔ Aသင္းေတာ္က ထုတ္ပယ္ခံရတယ္။
သစၥာေဖါက္လို႔ ေၾကာျငာခံရတယ္။ မိဘAသိုင္းA၀ိုင္းရဲ႔ စြန္႔ပစ္ Aေမြျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရပါတယ္။- ကဲ ရူပ
လူတစ္ေယာက္ဟာ ေလ့လာခ်င္ရင္ နည္းေတြ Aမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ သတ္မွတ္စည္းကမ္းကို ဖ်က္ေပး
ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာခ်င္လြန္းလို႔ ဆိုတဲ့ Aေၾကာင္းျပခ်က္က တရားမွ်တတဲ့ Aေၾကာင္းျပခ်က္
မဟုတ္ဘူးေလ။
(ဃ) ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေပမယ့္ (လံုၿခံဳေရးAရဆိုရင္လ)ဲ ဘာသာ၀င္ ဟုတ္ျခင္း မဟုတ္ျခင္း ေပၚမွာ
မတားျမစ္ၾကပါဘူး။
လံုးၿခံဳေရး Aရဆိုတာထက္ တိတိက်က် ျပတ္ျပတ္သားသား ခ်မွတ္ထားတဲ့ Uပေဒေၾကာင့္ ဆိုတာကို
နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။ (ﻭﺍﹾ ﹶﻜ ﹶﻔﺭကာဖီရူးန္ ဆိုတာကို ျပန္ၾကည့္ပါ။)
(င) Aဲဒါေၾကာင့္Aခု ရွင္းျပခ်က္က မလံုေလာက္ေသးဘူးဆိုခ်င္ပါတယ္။
Aရိုးသားဆံုး ေျပာရရင္ လံုေလာက္တဲ့ Aေျဖဆိုတာကို ကမၻာေပၚမွာ ဘယ္လူသား တစ္Uီးမွ မေပးႏိုင္
ပါဘူး။ ေခတ္ကာလ Aလိုက္ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလွ်ာ္တဲ့ Aေျဖကိုပဲ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သဗၺညဳဉာဏ္ရတဲ့
ကိုယ္ေတာ္ ေဂါတမေတာင္ သံသရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လံုေလာက္တဲ့ Aေျဖ ကိုမွ ေပးမသြားပဲ။ ရူပလည္း
သိသားပဲ။ Aလားတူ မိလိႏၵမင္းႀကီးေမးတာကို ေျဖသြားတဲ့ ရွင္နာဂေသန (နာဂသိန)္ လည္း- ျမႇားလာ
ရာကို မၾကည့္နဲ႔ လူနာကို Aရင္ကု ဆိုၿပီး က်ိဳး ေၾကာင္းျပ Aေျဖကိုပဲ ေပးသြားတာပဲ။ (လံုေလာက္တဲ့
Aေျဖမွ မဟုတ္တာ)။ သူတို႔ ေျဖသြား တာ မလံုေလာက္လို႔ သူတို႔ကို မွားတယ္လို႔ သံုးသပ္လို႔ မရႏိုင္
ဘူးေလ။ သူတို႔ရဲ႔ ဆိုလိုခ်က္က ကိုယ့္ရဲ႔ နားလည္ႏိုင္Aားထက္ ျမင့္ေနေကာင္း ျမင့္ေနႏိုင္တယ္။
တကယ္လို႔ ေမးခြန္းတိုင္းကို ဘ၀င္က်ေAာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ ေဒ၀ဒတ္က ဗုဒၶေဂါတမဆီက ဂိုဏ္းခြသ
ဲ ြား
မွာ မဟုတ္ဘူး။
Aခုလည္း ရူပက ဟာ့ဂ်္ကို ဘ၀င္က်ေAာင္ သိလိုရင္ Aစၥလာမ္ကုိ စနစ္တက်ေလ့လာပါ။ ၾကားဘူး
နား၀ေတြ ဖယ္ၿပီး- ေလ့လာပါ။ မိမိရိုးရာ ယံုၾကည္ခဲ့မႈနဲ႔ ႏိႈင္းယွU္ေလ့လာပါ။ (ေကာင္း ေသာေစတနာနဲ႔
ႏိႈင္းယွU္ျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါတယ္။) ၿပီးေတာ့ ယုတၱိေဗဒနဲ႔ ယွU္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ပါ။ ပညတ္တစ္ခုခ်င္းစီ
Aတြက္ေပါ့။- Aဲ့ဒီAခါ ကၽြန္ေတာ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပတာထက္ ပိုၿပီး နား လည္ ဘ၀င္က်လာႏိုင္ပါတယ္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ထြန္းထြန္းေAာင္
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