ဇနီးမိန္းမေတြကို တကယ္ရိုက္ရမွာလား
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ မိန္းမေလးေယာက္ယူႏိုင္သည္၊ ဇနီးမယားမ်ားကို ရိုက္ႏိုင္ေထာင္းႏိုင္သည္၊ ဇနီး
မယားမ်ားအား အိမ္တြင္းပုန္းဘ၀နဲ႔ ထားရမည္- ဟူသည့္ ရိုးရာအစဥ္အလာ နားလည္ထားမႈေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာသနာသည္ မဟာဖို
၀ါဒလႊမ္းမိုးေရးအား ဦးတည္သန
ြ ္သင္ေပးသည့္ သာသနာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ မဟုတ္သူမ်ားက ရႈျမင္သံုးသပ္
ထားၾကသည္။
အေၾကာင္းတစ္ခုအား မေကာင္းသည့္ဘက္မွ ေ၀ဖန္ခံရသည္ ျဖစ္ေစ၊ ပုတ္ခတ္ခံရသည္ျဖစ္ေစ- ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္
မိမိကိုယ္ မိမိျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းဟူသည့္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ိဳးကိုသာ ထားသင့္ေပသည္။ မိမိ၏ ယံုၾကည္ခ်က္တြင္ အားနည္းခ်က္
မရွိလွ်င္ မည္သူကမွ် ပုတ္ခတ္ေ၀ဖန္၍ မရႏိုင္ေကာင္းေပ။
မိမိလက္ခံယံုၾကည္ေသာ အယူတစ္ခုအား ျပန္လည္သံုးသပ္ေသာအခါတြင္ မိမိ၏ ယံုၾကည္ခ်က္သည္ ယုတၱိရွိ- မရွိ၊ သူတစ္ပါးအား
ထိခိုက္ မခိုက္ ဆိုသည္ကို အလွ်င္အဦး စဥ္းစားသင့္ေပသည္။
ဥပမာအားျဖင့္- အစၥလာမ္သာသနာ၀င္တို႔အား ၀က္သားစားျခင္းမွ တားျမစ္ထားေပသည္။ ထိုသို႔ေသာ တားျမစ္ပညတ္ခ်က္တြင္ ၀က္
သားအား စားသံုးသူမ်ားက ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္လင့္ကစား- မိမိ၏ ၀က္သားမစားျခင္းသည္ မည္သူ႔ကိုမွ် ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိေပ။ ဘာသာ
တရားတိုင္းတြင္လည္း စည္းေစာင့္သူမ်ားအတြက္ မစားသင့္ မစားအပ္ေသာ အကပၸိယ အသားမ်ား ရွိသည္ဟု တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား
ရွိေပသည္။
သို႔ေသာ္ ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ခုအား ေလာကယုတၱိေဗဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ စံကိုက္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာ
တရားအားလံုးက ေနာက္ဆံုးအေျခအေန၌ ေခါင္းေရွာင္သြားသည္သာ မ်ားေတာ့သည္။ ယုတၱိရွိေသာ သြန္သင္မႈမ်ားထက္ ယုတၱိမဲ့ေသာ
ပံုျပင္ ဒ႑ာရီမ်ားကိုသာ ခံုမင္ေနမႈမ်ားကိုသာ ေနရာအႏွံ႔ေတြ႔ရေလေတာ့သည္။ ထိုဒ႑ာရီမ်ားအား မည္သူက ဖန္တီးမွန္းမသိဘဲလွ်က္
ေနာက္ဆံုးရွင္းမႏိုင္ေတာ့လွ်င္ ဘုရားကိုသာ ေခါင္းေရာင္းစားၾကလွ်က္ ဒါကေတာ့ ဘုရားေဟာပဲ ဟု ပံုခ်ေလေတာ့သည္။
အစၥလာမ္ သာသနာတြင္ ေခတ္ကာလယုတၱိေဗဒႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ သြန္သင္ခ်က္ဟူ၍ က်မ္းျမတ္ကုရ္အံ၌ လံုး၀ (လံုး၀) မရွိေခ်။
(သဗၺညဳဉာဏ္စဥ္မွတ္တမ္းျဖစ္ေသာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အံမွအပ အျခားေသာ က်မ္းႀကီးက်မ္းငယ္တို႔အား ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အာမမခံႏိုင္ပါ။)
အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္တိုင္းသည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အံအား တန္ဘိုးထားၾကသည္၊ လံုး၀ဥႆံုမွန္ကန္သည္ဟု တစ္ထစ္ခ်ယံုၾကည္
ထားၾကသည္။ ေပါ့ေပါ့ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ျဖင့္ ဘာသာေရး မလိုက္စားသူမ်ားကပင္ က်မ္းေတာ္ပါ က်မ္းခ်က္ဥပေဒမ်ားအား မလိုက္နာႏိုင္သည့္
တိုင္ အာခံျခင္း၊ ျငင္းပါယ္ျခင္းမ်ား မရွိေခ်။
ထိုသို႔ႏွလံုးသား၌ ခိုင္မာစြာ ေနယူထားေသာေၾကာင့္ က်မ္းေတာ္ပါ က်မ္းခ်က္ဥပေဒမ်ားအား ဖြင့္ဆိုသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ မိမိသိနားလည္
ထားမႈမ်ားႏွင့္ မတုိက္ဆိုင္သည့္အခါ- ႀကီးမားစြာတုန္လႈပ္မ်ိဳး ခံစားရတတ္သည္။ က်မ္းေတာ္ပါသြန္သက္ခ်က္အား မိမိနားလည္ထား
သည္ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္သာြ းမည္ဟု ႀကီးစြာေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖင့္ တု႔ံျပန္ေလ့ရွိေပသည္။
က်မ္းေတာ္အား ဘာသာျပန္ဖြင့္ဆိုမႈတြင္ ေယ်ဘုယအားျဖင့္ ငါးမ်ိဳးခန္႔ေတြ႔ရႏိုင္သည္။ (၁) သမိုင္းက်မ္းမ်ားပါ အဆိုအမိန္႔မ်ားအား
အေျခခံလွ်က္ ဖြင့္ဆိုမႈ၊ (၂) သဒၵါႏွင့္ အဘိဓာန္မ်ားကို အေျခခံလွ်က္ ဖြင့္ဆိုမႈ (၃) ဘာသာျပန္ရာေဒသရွိ လူသားမ်ား၏ ရိုးရာယံုၾကည္မႈ
မ်ားအားအေျခခံလွ်က္ ဖြင့္ဆိုမႈ (၄) ေခတ္ကာလသိပၸံပညာရပ္မ်ားအား အေျခခံလွ်က္ ဖြင့္ဆိုမႈ ႏွင့္ (၅) ကုရ္အံက်မ္းခ်က္ခ်င္း အေျခခံ
ေကာက္ယူ၍ ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ထိုသို႔ေသာ ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားအားလံုးသည္ လြန္စာြ တန္ဘိုးႀကီးလွေပသည္။ သို႔ရာတြင္ က်မ္းေတာ္ပါ က်မ္းခ်က္မ်ားအား ဘာသာျပန္ဖြင့္ဆိုရာ
တြင္ အနီးစပ္ဆံုး အထိေရာက္ဆံုးမွာ ကုရ္အံက်မ္းခ်က္ခ်င္း အေျခခံ၍ အျပန္အလွန္ဆင္ျခင္သံုးသပ္လွ်က္ ဖြင့္ဆိုမႈမ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္ဟု
ကၽြႏု္ပ္၏ ဗဟုသုတအေလွ်ာက္ မွတ္ခ်က္ေပးလိုေပသည္။
ဥပမာအားျဖင့္-- က်မ္းျမတ္ကုရ္အံပါ- ဥပေဒျဖစ္ေသာ၊-

ٍ ﻀ ُﻬ ْم َﻋﻠَﻰ َﺒ ْﻌ
ﺎت
 ض َوِﺒ َﻤﺎ أَﻨﻔَﻘُواْ ِﻤ ْن أ َْﻤ َو ِاﻝ ِﻬ ْم ﻓَﺎﻝ

َ ﺴﺎء ِﺒ َﻤﺎ ﻓَﻀ
ٌ َﺎت ﻗَ ِﺎﻨﺘ
ُ ﺼﺎﻝِ َﺤ
َ اﻤ
َ ل اﻝﻠّ ُﻪ َﺒ ْﻌ
َ ﻨ ون َﻋﻠَﻰ اﻝ
ُ و َاﻝر َﺠﺎ ُل ﻗ
ِﺤ
ِ ﻀ
ن ﻓَِﺈ ْن وﻫ
َ  ْﻠ َﻐ ْﻴ ِب ِﺒ َﻤﺎ َﺤ ِﻔﺎت ﻝ
َ ﺎﻓ
َ ﺸ
ُ ون ُﻨ
ْ ن َو وﻫ
ُ اﻀ ِرُﺒ
ُ اﻫ ُﺠ ُر
ُ ُن ﻓَ ِﻌظ وزُﻫ
ْ ﺎﺠ ِﻊ َو
ٌ ظ
َ ُ ِﺘﻲ ﺘَ َﺨﺎﻓظ اﻝﻠّ ُﻪ َواﻝﻼ
َ ن ِﻓﻲ ا ْﻝ َﻤ وﻫ
َ
۞ﻴر
ﺎ َﻜ ِﺒ ًاﺎن َﻋﻠِﻴ
َ َأ
َ ن اﻝﻠّ َﻪ َﻜ ِﺴ ِﺒﻴﻼً إ
َ ن ط ْﻌ َﻨ ُﻜ ْم ﻓَﻼَ ﺘَ ْﺒ ُﻐواْ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻬ

အလႅာဟ္အရွင္သည္ အခ်ိဳ႔ကို အခ်ိဳ႔ထက္ သိကၡာေပးျခင္း၊ သူတို႔၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားအား ေပးကမ္းသံုးစြဲျခင္းေစျဖင့္ အမ်ိဳးသားတို႔အား

အမ်ိဳးသမီးတို႔ထက္ စီမံခန္႔ခဲြသူမ်ား ျဖစ္ေစ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ျပဳျပင္လိုေသာ သူမတို႔သည္ နာခံၾက၏။ အလႅာဟ္အရွင္က ထိန္းသိမ္းေစသည္
မ်ားကို မျမင္ကယ
ြ ္ရာတြင္း ထိန္းသိမ္းၾကကုန္၏။ အကယ္၍ သူမတို႔၏ ေယာက္တက္မႈကို စိုးရိမ္ရေသာ္ သူမတို႔အား ဆိုဆံုးမေလာ့၊

သူမတို႔၏ အိပ္ခန္း၌ စြန္႔ခာြ ထားေလာ့၊ သူမတို႔အတြက္ လမ္းစရွာၾကေလာ့၊ သင္တို႔အား နာခံခဲ့လွ်င္ သူမတို႔အား ဆန္႔က်င္ရန္ နည္းလမ္း
မရွာၾကကုန္လင့္။ ဧကန္ပင္ အလႅာဟ္အရွင္သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာအရွင္ ႀကီးက်ယ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္၏။ (၄း၃၄)
ေဖၚျပပါ က်မ္းခ်က္ဥပေဒမွ-ن وﻫ
ြ ိဘူးဟြန္းန ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရအား ဘာသာျပန္ဖြင့္ဆိုရာတြင္- သမိုင္းက်မ္းမ်ား၊ ရိုးရာ
ُ اﻀ ِرُﺒ
ْ  َو၀ါ့ႆ္ရ

ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ သဒၵါႏွင့္ အဘိဓာန္မ်ားအား ေဇာင္းေပးဖြင့္ဆိုေသာ ဆရာေတာ္မ်ားက သူမတို႔အား ရိုက္ၾကကုန္ေလာ့ဟု ဖြင့္ဆိုၾက ေပ
သည္။ ထိုဆရာေတာ္မ်ား ဖြင့္ဆိုေသာ က်မ္းမ်ားတြင္ ၂၄း၃ ပါ ေ၀ါဟာရျဖစ္သည့္ ဂ်လိဒ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကိုလည္း ရိုက္ၾကဟုပင္ ဖြင့္
ဆိုေၾကာင္း ၀မ္းနည္းစြာေတြ႔ရျပန္ေတာ့သည္။ (ထိုေ၀ါဟရအား ခဲထုသတ္ျခင္း ေဆာင္းပါး၌ ၾကည့္ေစလိုပါသည္။) မတူညီေသာ
ေ၀ါဟာရ ႏွစ္ခုအား အဓိပၸါယ္တစ္ခုတည္းျဖစ္ေစရန္ ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမွာ သင့္ျမတ္ေလွ်ာ္ကန္မႈ အားနည္းလွေတာ့သည္။
အကယ္၍ ဤက်မ္းခ်က္ဥပေဒပါ ن وﻫ
ُ ُاﻀ ِرﺒ
ْ  َو၀ါ့ႆြ္ရိဘူးဟြန္းန ဆိုေသာ စကားလံုးအား ရိုက္ႏွက္ၾကေလာ့ ဟု ျပန္ဆိုနားလိုက္လွ်င္

က်မ္းေတာ္ပါ- လင္းခန္းမယားခန္း ျပတ္စက
ဲ ာြ ရွင္းျခင္း ဥပေဒမ်ားအား သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္သလိုသာ ျဖစ္ေနေတာ့သည္ကို သတိထားမိ

ရန္ အေရးႀကီးလွေပသည္။ ဤက်မ္းခ်က္ဥပေဒသည္ ၄း၃၄ တြင္ေဖၚျပေသာ ဥပေဒျဖစ္၍- ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဥပေဒတစ္ခု၏ ဆိုလို
ခ်က္အား တိက်စြာသိႏိုင္ရန္- ဥပေဒအား အစအဆံုးဖတ္မွတ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးလွေပသည္။ ထို ၄း၃၄ ပါ ဥပေဒသည္ ဆိုလိုခ်က္
မၿပီးဆံုးေသးေပ။ ထုိအခ်က္အား ၄း၃၅ က ဆက္လက္ျပဌာန္းထားေပးေပသည္။ ၄း၃၅ တြင္-

ِ ﺼﻼَ ًﺤﺎ ُﻴ َوﻓ
ن اﻝﻠّ َﻪ ِق اﻝﻠّ ُﻪ َﺒ ْﻴ َﻨ ُﻬ َﻤﺎ إ
ْ ﻤ ْن أ ﺎق َﺒ ْﻴ ِﻨ ِﻬ َﻤﺎ ﻓَ ْﺎﺒ َﻌﺜُواْ َﺤ َﻜ ًﻤﺎ
ْ ﻤ ْن أ َﻫﻠِ ِﻪ َو َﺤ َﻜ ًﻤﺎ
َ َﻫﻠِ َﻬﺎ إِن ُﻴ ِر
َ ََ◌إِ ْن ِﺨ ْﻔﺘُ ْم ِﺸﻘ
ْ ِﻴدا إ
ِ َ َﻜ
۞ﻴر
ﻴﻤﺎ َﺨ ِﺒ ًا
ً ﺎن َﻋﻠ

သင္တို႔သည္ သူတို႔ႏွစ္ဦးၾကား ပဋိပကၡကို စိုးရိမ္ခ့ေ
ဲ သာ္ အိမ္ရွင္ဘက္မွ ဆံုးျဖတ္သူတစ္ဦး အိမ္ရွင္မဘက္မွ ဆံုးျဖတ္သူတစ္ဦးကို ေဖၚ
ထုတ္ၾကေလာ့၊ သူတို႔သည္ ေျပလည္မႈကို ရည္သန္ပါက အလႅာဟ္အရွင္သည္ သူတို႔အၾကား သင့္တင့္ေစေတာ္မူအံ့၊ ဧကန္ပင္ အလႅာဟ္
အရွင္သည္ သိေနေသာအရွင္၊ သတင္းရေနေသာအရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
ဤက်မ္းခ်က္မွေျပာေသာ ပဋိပကၡ ဆိုသည္မွာ ကြာၾက၊ ကင္းၾက၊ ကြဲၾက၊ ၿပဲၾကသည့္ အဆင့္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း အထကထာပညာရွင္
အားလံုးက ၀န္ခံဖြင့္ဆိုထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုက်မ္းခ်က္သည္ အထက္ပါ က်မ္းခ်က္ဥပေဒ ၄း၃၄ ၏ အဆက္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာ
စြာဖတ္သူတိုင္းနားလည္ႏိုင္ေပသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ၄း၃၄ ပါ- အဆင့္သံုးဆင့္ျဖစ္သည့္- ဆိုဆံုးမေလာ့၊ ခန္းခြဲအိပ္ေလာ့၊ လမ္းစရွာေလာ့ ဆိုသည္မွာ- လင္မယားအၾကား အေလွ်ာ့
အတင္းဆက္ဆံရမည့္ နည္းနာမ်ားအား သြန္သင္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ က်မ္းေတာ္၌ ေဖၚျပထားေသာ ၂း၂၃၂ --- ၂၃၄ ႏွင့္ ၆၅း ၁-- ၅
ဥပေဒမ်ားပါ လင္ခန္းမယားခန္း ကြာရွင္းျခင္းမ်ားတြင္လည္း အဆင့္သံုးဆင့္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ရေၾကာင္း ထင္ရွားစြာေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ ပထမ
အဆင့္ ဆိုဆံုးမရမည္။ ဒုတိယအဆင့္ ကင္းကြာေနရမည္ (ခြဲအိပ္ရမည္)၊ တတိယအဆင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ ျပန္လည္ေပါင္းသင္းမည္ေလာ- ၿငိမ္း
ခ်မ္းစြာ လမ္းခြဲမည္ေလာ ဆိုသည္ကို စဥ္းစားရမည္- ျဖစ္သည္။
ထိုေနာက္ဆံုးအဆင့္ ျဖစ္သည့္ ကြာရွင္းျပတ္စမ
ဲ ႈအား လက္လြတ္စပါယ္- မူးရူးေသာက္စား ထင္တိုင္မက်ဲႏိုင္ရန္ ေခါင္းေအးေအးျဖင့္
ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ရန္ က်မ္းေတာ္က အၿမဲသန
ြ ္သင္လွ်က္ရွိေပသည္။ ဤ ၄း၃၅ တြင္ပင္ ေယာက်္ားဘက္မွ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သူတစ္ဦး မိန္းမ
ဘက္မွ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သူတစ္ဦး ရွိေစရမည္ဟု အတိအက် ဆိုထားေၾကာင္း ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။
ေသာက္စားမူးရူး၍ ျဖစ္ေစ၊ မိမိထက္အားအင္နည္းပါးသူအေပၚ ေဒါသထြက္တိုင္း ရိုက္ေထာင္းလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ- အမ်ိဳးသမီးတို႔
အား ရိုက္ႏွက္ျခင္းအား အားေပးသြန္သင္ထားေသာ က်မ္းခ်က္ဟူ၍ လံုး၀ မရွိေခ်။ အကယ္၍ မိမိသာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ခဲ့ေသာ္ အခန္႔
မသင့္ သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္တိုင္း ရိုက္ေထာင္းခံမည္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ မိမိ၏ အခ်စ္ဆံုးသမီးအား သူ၏ ခင္ပြန္းက သေဘာထား
မတိုက္ဆိုင္တိုင္း ရိုက္ေထာင္းသည္ကို မိမိအေနျဖင့္ တရားေတာ္က ေဟာေျပာထားသည္ဟု ႏွလံုးေအးေအးျဖင့္ လက္ခံႏိုင္မည္ေလာဟူသည္အား ပညာရွင္အေပါင္းတို႔ စဥ္းစားဆင္ျခင္လိုေပသည္။
မိမိ၏ ရိုးရာအစြဲ အားနည္းခ်က္အား က်မ္းေတာ္အေပၚ၌ ပံုခ်ျခင္း၊ က်မ္းေတာ္အား ေခါင္းေရာင္းစားျခင္းမ်ားမွ ကင္းကြာႏိုင္ၾကပါေစ--

ေဌးလြင္ဦး

