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အမွာ။ ။ဤဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္ 

တကယ္ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔ေသာ ေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းျဖစ္ပါတယ္။  

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ဤေဟာေျပာပြဲစာတမ္းကို တင္ရျခင္းသည္ ဒီစာတမ္းကုိ ေလ႔လာဖတ္႐ႈၿပီး မိမိတို႔ 

အေနႏွင္႔ ရခဲလွတဲ႔လူ႔ဘ၀ ရလာတဲ႔အခါ ဘယ္အရာမဆို သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္းမဆံုးေစပဲ ကုိယ္ပိုင္ 

စူစမ္းဆင္ခ်င္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တ႔ဲ ဉာဏ္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူမႈေရး အသိပညာတိုးပြားေစရန္ 

ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

-----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတၳိ------------------------ 
 

“ေက်ာက္ကြင္း၀ါဒၿပိဳင္ပြဲ” 
အေရးေတာ္ပံုအစ --- 

ျပည္ခရုိင ္ ၀က္ထီးကန္ၿမိဳ႕ကေလးမွာ ေလးမုိင္ခန္႔ကြာေ၀းေသာ ေနရာ၌ ေျမျပန္႔ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား 
ေနထုိင္ေသာ ေက်ာက္ကြင္းအမည္ရိွ ခ်င္းရြာကေလးတစ္ရြာရိွသည္။ အိမ္ေျခ (၇၀)ေက်ာ္မွ်ရိွ၏၊ 
ပတ၀္န္းက်င္မ်ားသည္ ျမန္မာရြာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာက္ကြင္းရြာႏွင့္ ၄င္း၏အနီးတြင္ရွိေသာ 
ေညာင္ပင္သာရြာတုိ႔မွာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားသာ ေနထုိင္ေသာ ခ်င္းရြာႏွစ္ရြာျဖစ္ေလသည္။ ၄င္းရြာႏွစ္ရြာ 
စလံုးသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ေနထုိင္ေသာရြာမ်ားျဖစ္၍ ေက်ာက္ကြင္းရြာ၌ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရိွခုိး 
ေက်ာင္းရိွၿပီး ဓမၼဆရာ ဦးေရႊေအာင္ ေနထိုင္သည္။ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားအိမ္ေထာင္စု ငါးခုမွ်သာရိွသည္။ က်န္အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေက်ာက္ကြင္းရြာမွာ ေသးငယ္ေသာ္လည္း သူႀကီးမင္း ေနထုိင္ေသာ 
ရြာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထင္ရွားသည္။ အျခားအေၾကာင္းတစ္ခုမွာလည္း ရြာသူႀကီး ဦးေလွာင္မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ 
ခ်င္းအမ်ဳိးသာျဖစ္၍ ဇနီးမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးကိ ု ဦးစားေပး 
ထားၾကေသာေၾကာင့္ ဇနီးေမာင္နံွ ႏွစ္ဦးမွာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ရွိၾကသည္။ 
တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မယားက ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းတက္သည္။ ဥပုသ္ေန႔ေတြင ္ လင္ေယာက်္ားက အျခားရြာရိွ 
ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ဥပုသ္ေစာင့္ သီလေဆာက္တည္သည္။ နာတာလူးပြဲ 
ခရစ္စမတ္ပြဲမ်ားကုိ မယားကဆင္ႏြဲၿပီး လင္ေယာက္်ားက ကထိန္ပြဲ ၀ါဆိုပြဲ ေညာင္ေရသြန္းပြဲမ်ားကိ ု
ဆင္ႏြဲသည္။ 
မယား၏ ဘာသာေရးအလွဴကုိ လင္ေယာက်္ားက လုိက္ေလ်ာ၍ လင္ေယာက္်ား၏ ဘာသာေရး 
အလွဴကိုလည္း မယားက ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ပဋိပကၡမရိွသည့ ္ သေဘာထားႀကီးေသာ ဇနီးေမာင္ႏံွတို႔ပင္တည္း။ 
သို႔ေသာ္ ဦးေလွာင္မွာ ရပ္ရြာ၏ အႀကီးအကဲ သူႀကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဘက္ကလည္း အေရး 
ကိစၥရိွလွ်င္ ဦးေလွာင္ထံသုိ႔သာ ဦးတည္၍လာသည္။ 
ခရစ္ယာန္ဘက္ကလည္း ထိုနည္းတူပင္၊ ႏွစ္ဘက္ဘာသာေရးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဦးေလွာင္အိမ္တြင္သာ 
တည္းခုိၾကသည္။ ဦးေလွာင္တုိ႔၏ ဇနီးေမာင္ႏံွက ေကၽြးေမြးဧည့္ခံရသည္။ 
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ဦးေလွာင္မွာ သူႀကီးမင္းဆိုေပမယ့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀လွသူမဟုတ္။ အစုိးရက ခြင့္ျပဳထားေသာ ခ္ုိင္းေၾကးျဖင့္ 
စား၀တ္ေနေရးကုိ ဖန္တီးေနရသ ူ ျဖစ္ေပရာ အခ်ိန္ၾကာလာေသာ ္ စီးပြားေရး ထိခ္ိုက္လာသည္။ ဤအတုိင္း 
ဘာသာေရးႏွစ္ခုအတြက္ ႏွစ္ဘက္ကုန္က်ေနရလွ်င္ ေရရွည္မတတ္နုိင္၊ လင္္မယားႏွစ္ေယာက္စလုံး 
ဘာသာတစ္ခုတည္းကို ကူးေျပာင္းကုိးကြယ္မွ သက္သာေခ်မည္။ 
ဤအေတြးျဖင့္ မိမိ၏ ဇနီးအား ဖြင့္ဟတုိင္ပင္ရာ သူႀကီးကေတာ္က ဘာသာတစ္ခုတည္းကုိ ကုိးကြယ္ရန္မူ 
သေဘာတူသည္။ သို႔ေသာ ္ မိမိကုိးကြာသည့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသုိ႔ မိမိလင္ေယာက္်ားသူႀကီးကိ ု ေျပာင္းလ ဲ
ကိုးကြယ္ေစခ်င္သည္။ သူႀကီးမင္းကလည္း ၾကင္ယာသက္ထား ဇနီးမယားအား ဗုဒၶဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္း 
ကိုးကြယ္ေစခ်င္သည္။ ကိုယ့္ဘာသာဘက္ကုိ ကူးေျပာင္းေစခ်င္သည္ ့ ဆႏၵခ်င္း တူညီေနသျဖင့္ 
မိိမိကုိးကြယ္သည့ ္ ဘာသာေကာင္းေၾကာင္း မွန္ေၾကာင္း ႏွစ္ဦးလံုးပင္ ေျပာၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မယား 
ေျပာသည္ကုိလည္း လင္ကသေဘာမက်နိုင္ လင္ေျပာသည္ကိုလည္း မယားက နားမလည္နုိင္ႏွင့္ လံုးလည ္
လိုက္၍ ေနေလသည္။ 
သူႀကီးနဲ႔ ဓမၼဆရာ 

ဤတြင္ သူႀကီးကေတာ္က မိစၧာဒိ႒ိႀကီးအား ကယ္တင္ေပးပါဟ ု ဓမၼဆရာဦးေရႊေအာင္အား 
အကူအညီေတာင္းေတာ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးေရႊေအာင္သည္ ညဘက္တြင္ သူႀကီးအိမ္သို႔ လာ၍ 
ခရစ္ယာန္တရားကုိ ေဟာသည္။ သူႀကီးဦးေလွာင္သည္ ပရိယတိၱစာေပ မတတ္ကၽြမ္းေသာ္လည္း 
ဆရာေတာ္မ်ားထံမွ ရရိွထားေသာ ပညာဗဟုႆုတျဖင့္ ဦးေရႊေအာင္ေဟာေျပာသမွ်ကိ ု ျပန္လွန္၍ 
ညင္းခ်က္ထုတ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာမွန္ကန္ေၾကာင္းကို မိမိတတ္သမွ် ေျပာျပသည္ ဦးေရႊေအာင္ကလည္း 
ဦးေလွာင္ေျပာသမွ်ကိ ုေခ်ဖ်က္၍ ျငင္းခ်က္ထုတ္သည္။ 
ဤသုိ႔ျဖင္ ့ ဓမၼဆရာဦးေရႊေအာင္ႏွင့္ သူႀကီးမင္းဦးေလွာင္တုိ႔၏ အျငင္းအခံုသည ္ ထင္ရွားလာ၍ ညဘက္တြင္ 
ရြာသားမ်ားပင္ လာေရာက္နားေထာင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေျဖကားထြက္မလာေခ်။ ဦးေရႊေအာင္ကလည္း 
သူႀကီးမင္းသေဘာက်ေအာင္ မေဟာေျပာနိုင္၊ သူႀကီးမင္းကလည္း ဦးေရႊေအာင္ကုိ နုိင္ေအာင္ မေျပာနိုင္ ၊ 
သူတို႔ႏွစ္ဦးလည္း လုံးလည္လုိက္၍ ေနၾကျပန္သည္ ရက္မွသည္ လသုိ႔၊ လမွသည္ ႏွစ္သုိ႔သာ ကူေျပာင္း 
ခ့ဲသည္။ 

ဤအေၾကာင္းကားမထူးေသးေပ၊ ႏွစဘ္က္ေသာ ေထာက္ပ့ံေၾကးေၾကာင့္ စီးပြားေရး မဟန္သည့္အျပင္ 
ေႂကြးပင္ အနည္းငယ္တင္လာသည္။ သည္အတုိင္းမျဖစ္ေသး၊ ဤကိစၥကုိ ျပတ္ေအာင္လုပ္မွ ျဖစ္မည္။ 
သူႀကီးမင္း ေတြးရေလသည္၊ တစ္ေန႔တြင္ အႀကံေကာင္းတစ္ခုကုိ ေတြးမိသည ္ ဦေရႊေအာင္သည ္
ညအိမ္သုိ႔လာလွ်င္ တင္ျပမည္။ ထိုေန႔တြင္ ဦးေရႊေအာင္ ေရာက္လာေသာအခါ၌ သူႀကီးမင္းဦးေလွာင္က မိမိ၏ 
အႀကံအစည္ကိ ုထုတ္ေဖၚေျပာၾကားေလသည္။ 

“ဒီမယ ္ဆရာေအာင္ ခင္ဗ်ားႏွင့္က်ဳပ္တို႔ ကိုယ့္ဘာသာတရားေကာင္းေၾကာင္း ျငင္းခုံေနၾကတာလည္း 
ၾကာလွၿပီ။ ဘာမွလည္း အေျဖမထြက္ဘူး၊ လဘက္ရည္ၾကမ္းႏွင့္ လဘက္သုတ္သာ ကုန္ၿပီး၊ လူေမာတာပဲ 
အဖတ္တင္သည္။ ဘာမွလည္ အက်ဳ ိးထူးမလာဘူး။ အဲဒီေတာ့ တစ္ခုခုေတာ ့ အေျပာင္းအလလုဲပ္မွ 
ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ ေဟာ… သူႀကီးမင္းက ဘယ္လိုျဖစ္ရျပန္တာလဲဗ်၊ တစ္ေန႔ေန႔ေတာ့ အေျဖထြက္ 
လာမွာေပါ့ဗ်၊ သူႀကီးမင္းက ဘယ္လုိမ်ား ေျပာင္းလခဲ်င္တာလည္းဗ်”။ 

“ဒီလုိရွိတယ္ ခင္ဗ်၊ ဦးေရႊေအာင္ေျပာတာလည္း ကၽြန္ေတာ္ကမယုံႏိုင္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာလည္း 
ဦးေရႊေအာင္က လက္မခံနိင္ဆုိေတာ့ ဒီအတုိင္းသြားေနလုိ႔ေတာ ့ မဟန္ဘူးဗ်။ အဲဒါ သူႀကီးမင္းက ဘယ္လို 
လုပ္ခ်င္လာဗ် ေျပာျပပါဦးေလ” “ဒီလုိဗ်ာ..ဆရာေအာင္ကလည္း ခရစ္ယာန္တရားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
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ကိုယ့္ထက္သာတ့ဲ ဆရာတစ္ေယာက္ကုိ ရွာဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ဗုဒၶဘာသာတရားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
ဆရာတစ္ဦးကို ရွာမယ္”။ “အင္းေလ…ေျပာပါဦး”။ “အဲဒီဆရာႏွစ္ေယာက္ အၿပိဳင္အဆုိင္ ေျပာၾကားေစဗ်ာ၊ 
ျငင္းၾကခုံၾကေစဗ်ာ၊ သူတို႔က ဆရာေအာင္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ထက္ ေတာ္တဲ,့ တတ္တဲ ့ လူေတြဆုိေတာ ့ သူတို႔ 
ႏွစ္ေယာက္ေျပာၾကရင္း တစ္ခုခုေတာ့ အေျဖထြက္မွာပဲဗ်။ 

အဲဒီလုိဆုိရင္ မေကာင္းဘူးလား ဆရာေအာင္ရဲ႕” “ေကာင္းသားပဲ သူႀကီးရဲ႕၊ ဒါေပမယ့္ အဲဒီဆရာေတြ 
ဒီကုိလာဘုိ႔ ေကၽြးဘုိ႔ စရိတ္စကေတြေတာ့ ခံမွျဖစ္မယ္ဗ်” “အဲဒါဟုတ္တာေပါ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေခၚတာဆုိေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကပ ဲ စရိတ္ခံရမွာေပါ့ ဆရာေအာင္ရယ္” “ဒီလုိဆုိရင္ စရိတ္အတြက္ ဒီလိုလုပ္ရင္ 
ေကာင္းမယ္ထင္တယ္၊ သူႀကီးတုိ႔ဆရာအတြက္ သူႀကီးတို႔ဘက္က တာ၀န္ယူဗ်၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ဆရာအတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္တု႔ ိဆရာအတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခရစ္ယာန္ေတြက စုေပါင္းက်ခံမယ္ဗ်”။ 

ဦးေရႊေအာင္၏ ေျပာျပခ်က္မွာ မွ်တသျဖင့္ သူႀကီးက သေဘာက်သည္၊ ဦးေရႊေအာင္ႏွင့္ 
သူႀကီးအိမ္တြင္ ေရာက္ေနၾကသည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားခရစ္ယာန္ ပရိသတ္ကလည္း သေဘာက်ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ သူႀကီးမွာ တစ္ဦးတည္း ျဖစ္ေနသျဖင့္ ရြာထဲရိွ ဗုဒၶဘာသာအိမ္သုံးအိမ္မ ွ လူႀကီးမ်ာကု ိ
ေခၚခိုင္းလိုက္သည္။ ထိုသူမ်ားေရာက္လာေသာအခါ ေက်ာက္ကြင္းရြာ၏ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္တြင္ 
ရိွေသာ ဗမာရြာမ်ားမွ ဗုဒၶဘာသာလူႀကီးမ်ားကု ိအေခၚခုိင္းလ္ုုိက္သည္၊ တစ္နာရီခန္႔ ၾကာေသာအခါ ထုိရြာမ်ားမွ 
ဗုဒၶဘာသာလူႀကီး ရွစ္ဦး လိုက္ပါလာၾကသည္။ သူႀကီးဦးေလွာင္ကား အဂၤလိပ္အစိုးရက ခန္႔အပ္ထားေသာ 
ဒုိင္နယ္သူႀကီး ျဖစ္သျဖင့္ စည္းစနစ္ရိွသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္ရာတြင္ တိက်ေစ့စပ္သည္၊ 
ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဘက္ေသာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ သူႀကီးကေတာ္ထံတြင္ 
စာရြက္ေတာင္းၿပီး ဦးေရႊေအာင္အား ေရးသားေစလွ်က္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့ ္
သေဘာတူညီခ်က္ကုိ စာခ်ဳပ္အျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္ေလသည္။ 
 
“သေဘာတူညီခ်က ္စာခ်ဳပ္တြင္ ပါရိွေသာ အခ်က္မ်ား” 
၁။ ေက်ာက္ကြင္းရြာသူႀကီး ဦးေလွာင္အပါအ၀င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ၄င္းရြာေန ဓမၼဆရာ ဦးေရႊေအာင္ပါ 
ခရစ္ယာန္မ်ားက ေအာက္ပါအတုိင္း သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္၍ လက္မွတ္ေရးထိုး ၾကသည္။ 
၂။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွဏ္မ်ဳ ိး၌ မည္သည့္တရားက ေကာင္းသည္, မွန္သည္ဟု 
ယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာေျပာပြဲကုိ က်င္းပၾကရန္။ 
၃။ ဤသုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲႀကီး ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေက်ာက္ကြင္းရြာ၏ အေနာက္ဘက္လယ္ကြင္းႀကီးထ၌ဲ 
မ႑ပ္ႀကီးတစ္ခုထုိးရန္။ 
၄။ ထုိမ႑ပ္ႀကီးထိုးရန္အတြက္ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက အညီအမွ် ထက္၀က္စီ ကုန္က်ခံ၍ 
ျပဳလုပ္ၾကရန္။ 
၅။ မ႑ပ္ကို (၁၅)ပင္၊ (၁၄)ခန္းထိုးၾကရန္။ ဤမ႑ပ္ကုိ ခရစ္ယာန္တို႔က (၇)ခန္း ဗုဒၶဘာသာတုိ႔က (၇)ခန္း 
အညီအမွ်ထိုးၾကရန္။ 
၆။ ေခါင္းေဆာင္ဖိတ္ၾကားေသာ ဘာသာဆုိင္ရာ ဆရာမ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာအတြက ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔က 
စရိတ္ခံ၍ ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာအတြက္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တုိ႔က စုေပါင္းက်ခံၾကရန္။ 
၇။ မိမိတုိ႔အဖြဲ႕ သေဘာက်ရာဆရာမ်ားကုိ မိမိတုိ႔သေဘာအတ္ုိင္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလိ ု ရွာေဖြ ေခၚေဆာင္ 
ၾကရန္။ 
၈။ ေဟာေျပာေသာအခါ ေဟာေျပာခ်ိန္နာရီကုိ အညီအမွ်ထား၍ ေဟာေျပာၾကေစရန္။ 
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၉။ ထုိသုိ႔ ေဟာေျပာၿပီးေသာအခါ တစ္ဘက္မွ တစ္ဘက္ဘာသာသုိ႔ တစ္အိမ္ေထာင္တိတိ ကူးေျပာင္း 
ေၾကညာနိုင္လွ်င္ ထုိသို႔ေၾကညာနိုင္ေသာ ဘာသာဘက္က နိုင္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ရန္။ 
၁၀။ ရႈံးေသာဘာသာဘက္မွ လူႀကီးမ်ားက နိုင္ေသာဘာသာဘက္က လူႀကီးမ်ားသို႔ ေငြက်ပ္ငါး ဆယ္တိတ ိ
ေပးရန္။ 
၁၁။ ငါးဆယ္အနိုင္ရရွိေသာဘက္က ထုိေငြျဖင့္ ေအာင္ပြဲအျဖစ ္ ရြာ႔ျပင္၌ ဇာတ္ပြဲတစ္ခ်ီကေစ၍ ရြာရိွလူကုန္ 
ပြဲၾကည့္ၾကေစရန္။ 
၁၂။ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာေျပာပြဲႀကီး က်င္းပမည့္ရက္ကုိ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၉၃၆ ခု၊ ေမလ(၁)ရက္ေန႔၊ ဗမာသကၠရာဇ္ 
(၁၂၉၈)ခု၊ ကဆုန္လဆန္း(၁၂)ရက္၊ေသာၾကာေန႔ကို သေဘာတူ သတ္မွတ္ရန္။ 
၁၃။ ယခုသတ္မွတ္ေသာ ပြဲႀကီးေန႔၌ ေခါင္းေဆာင္တရားေဟာဆရာ မလာနုိင္ေသာဘက္က အရံႈးျဖစ္ေစရမည္။ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ ကိုယ္စား သူႀကီးဦးေလွာင္က လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ခရစ္ယာန္တို႔ကုိယ္စား ဓမၼဆရာ 
ဦးေရႊေအာင္က လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေလသည္။ 

ထိုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေသာေန႔ကား-ျမန္သကၠရာဇ္(၁၂၉၇)ခု၊ ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း(၁၄)ရက္။ ခရစ္ 
သကၠရာဇ္ (၁၉၃၆)ခု၊ ဧၿပီလ (၄)၊ စေနေန႔ ျဖစ္ပါသတည္း။ အလုိေတာ္ရဂုိဏ္း အလုိေတာ္ရရြာသည ္
ေက်ာက္ကြင္းရြာ၏အေနာက္ေျမာက္ စြန္းစြန္းႏွစ္မုိင္ခဲြခန္႔အကြာတြင္ ရိွသည္။ ထိုရြာတြင္ ၀ါေတာ ္ (၆၅)၀ါ၊ 
သက္ေတာ္(၈၅)ႏွစ္ ရိွေတာ္မူေသာ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး သီတင္းသုံးေတာ္မူသည္။ ဆရာေတာ္ 
ဘုရားႀကီး သီတင္းသုံးေတာ္ရာရြာကုိ အစြဲျပဳ၍ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးစီးေတာ္မူေသာ ဂိုဏ္းကိ ု
အလုိေတာ္ရဂိုဏ္းဟု ေခၚၾကသည္။ 

အလုိေတာ္ရဂုိဏ္း၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေပါင္း (၈၀)ေက်ာ ္ ရိွေလသည္။ သူႀကီး ဦးေလွာင္ႏွင့္ 
ေက်ာက္ကြင္းရြာ၏ ပတ္၀န္းက်င္မွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လူႀကီးမ်ားသည္ ၀ါဒၿပိဳင္ပြဲ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက ္
မ႑ပ္ထုိးေရး ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရးတိ႕ုကို အဓိကထား၍ လံုးပန္းေနၾကသည္။ ၀ါဒၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား 
ဘက္မွ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာမည့္ ပုဂၢိဳလ္ရွာေဖြေရးအတြက္မူ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ပိဋကတ္ စာေပ တတ္ကၽြမ္းေသာ 
ဆရာေတာ္ရဟန္းေတာ္မ်ား ရွိေနသျဖင့္ ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမႈ မထားၾကေခ်။ ဘယ္ဆရာေတာ္ျဖစ္ျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင ္
ေဟာေျပာ န္ိုင္မည့္ဟု ယူဆထားကာ ခပ္ေအးေအးပင ္ေနၾကသည္။ 

ခရစ္ယာန္မ်ားဘက္ကမူ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာေျပာမည့္ ပုဂၢိဳလ္ကုိ အဓိကထား၍ စည္းေ၀းၾကသည္။ 
အေကာင္းဆံုး အေတာ္ဆံုးဆရာကုိ ရေအာင္ရွာေဖြၿပီး ပင့္ဖိတ္ရန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေငြဘယ္ေလာက ္
ကုန္ပါေစ၊ ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ ရွာေဖြထည့္၀င္ၾကသည္။ ဤအေရးသည္ ေက်ာက္ကြင္းရြာ တစ္ရြာတည္း၏ 
အေရးမဟုတ္၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာတစ္ခုလံုး၏ အေရးျဖစ္သည္။ န္ုိင္မွ ျဖစ္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဓမၼဆရာ 
ဦးေရႊေအာင္အား ရန္ကုန္, မႏၱေလးစေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသုိ႕ သြားေရာက္ရန္ တာ၀န္လြဲလိုက္ၾကသည္။ 

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားဘက္က နီးစပ္ရာ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္မ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားၾကည့္ေတာ့မွ 
မလြယ္ကူေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ အမ်ားစုမွာ ပိဋကတ္ေတာ္ တတ္ကၽြမ္းၾကပါ၏။ ခရစ္ယာန္အေၾကာင္း 
တစ္လုံးတစ္ပါဒမွ် မသိရိွၾကေခ်။ စိတ္၀င္စားမႈမရိွသျဖင့္ မေလ့လာၾက။ ေခတ္ပညာမတတ္ၾက၊ ထို႔ေၾကာင့္ 
ေခတ္အျမင္လည္း မရိွၾကပဲ ပိဋကတ္ တစ္ဖက္ျမင္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကေလသည္။ 
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ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးထံသုိ႔ 
ဦးေလွာင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္စုသည္ ဤကိစၥအတြက ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးကိ ု

ေလွ်ာက္ထားတုိင္ပင္မွ ျဖစ္ေတာ့မည္ဟ ု ဆုံးျဖတ္ၿပီး၊ စာခ်ဳ ပ္ကုိပါ တုိင္ပင္ၿပီး အလုိေတာ္ရဂုိဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးထံသုိ႔ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားၾကေလသည္။ စာခ်ဳပ္ကုိလည္း ျပသၾက၏ ၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမွာ 
သက္ေတာ္ႀကီး၍ နားေလးေနသျဖင့္ ဦးပဇင္းႀကီးတစ္ပါးမွ တစ္ဆင္ ့ အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင္ ့ ေလွ်ာက္ထား 
ရသည္။ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးသည ္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ နားလည္သြားၿပီးေနာက္ စာခ်ဳပ္ကိ ု
ဖတ္ရႈေတာ္မူသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဂုိဏ္းအတြင္း သံဃာအစည္းအေ၀းေခၚယူၿပီး သင့္ေတာ္သလုိ စီမံေပးမည ္
ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေလွာင္တို႔အား မိန္႕ၾကားေတာ္မူလုိက္ေလသည္။ ဦးေလွာင္တုိ႔ လူတစ္သုိက္သည္ ပူပန္မႈ 
ေလ်ာ့ပါးသြားေသာ္လည္း စိတ္ေမာလူေမာျဖစ္ကာ ျပန္လာၾကရသည္။ ရြာတြင္ အသင့္ေစာင့္ေနၾကေသာ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအား ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက စီမံေပးေတာ္မူမည္ ့ အေၾကာင္းသာ ျပန္ၾကား 
ရပါေတာ့သည္။ 
 
တိုက္ပြဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ရွာၿပီ 

ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ ဂုိဏ္း၀င္ေက်ာင္းေပါင္း(၈၀)ေက်ာ္မွ ေခါင္းေဆာင္ဆရာေတာ္ 
မ်ားကုိ ပင့္ဖိတ္ေစ၍ အလုိေတာ္ရေက်ာင္းတြင္ စည္းေ၀းေစသည္။ ဂိုဏ္း၀င္ဆရာေတာ္အသီးသီးက 
အႀကံအမ်ဳိးမ်ဳိး ေလွ်ာက္ထားၾကေသာ္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာေျပာမည့္ ပုဂၢိဳလ္ ဂိုဏ္း၀င္ဆရာေတာ္ဘုရားထဲမွ 
ေပၚထြက္မလာဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ 

ဤအေရးအခင္းမွာ အလိုေတာ္ရဂုိဏ္း၏ အေရးအခင္းသာမကဘဲ ဗုဒၶဘာသာသာသနာေတာ္အတြက္ 
အေရးႀကီးေသာ အေရးအခင္းျဖစ္သည္ဟု ဂုိဏ္း၀င္ဆရာေတာအ္ားလုံးကပင္ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း 
သေဘာထားၾကသည္။ မိမိဂိုဏ္းထဲမ ွယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာေျပာမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မထြက္ေသာ္လည္း ရဟန္းသာမေဏ 
ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္မွ်ရိွေသာ ျမန္မာနိင္ငံတြင္ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာေျပာရဲမည္ ့အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္ရိွရမည္။ 
ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးေတြ႕ေအာင္ရွာ၍ရေအာင္ ပင့္ေဆာင္နုိင္ဘို႔သာ အေရးႀကီးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂုိဏ္း၀င္ေက်ာင္း 
ဆရာေတာ္တုိ႔သည္ ၿမိဳ႕၊ ရြာႀကီးလွ်င္ ေငြတစ္ဆယ္၊ ငယ္လွ်င္ ငါးက်ပ္က် ေထာက္ပ့ံကူညီၾကရမည္ဟ ု
ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ အားလုံး၀္ုိင္း၀န္းေထာက္ပ့ံၾကရာ ေငြေၾကးအတြက ္
ပူပန္စရာ မရိွေတာ့ဘ ဲအားလုံးပင္ ျပည့္စုံသြားၾကေလသည္။ 

ထိုေနာက္ ဂုိဏ္း၀င္ဆရာေတာ္တုိ႔သည ္ အသီးသီး တာ၀န္ယူၾကၿပီး အလုိေတာ္ရဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေက်ာင္းတြင္ ဌာနခ်ဳပ္ျပဳလုပ္၍ ရန္ကုန,္ မႏၱေလး, ပခုကၠဴ, ပုသိမ္, ေမာ္လၿမိဳင္စေသာ 
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရိွ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္မ်ား နာမည္ေက်ာ ္ ဆရာေတာ္မ်ားထံသို႔ ဂုိဏ္းဂဏမေရြးခ်ယ္ဘ ဲ စာေရး 
ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။ ေၾကးနန္းရို္က္၍ အေၾကာင္းၾကားၾကသည္။ 

မိမိတုိ႔ကိုယ္တုိင္ မႂကြနိုင္လွ်င္လည္း ႂကြေရာက္ယဥ္ွၿပိဳင္ေဟာေျပာနိုင္မည့္ ပုဂိၢဳလ္ကုိ ညြန္ၾကားၾကပါရန္ 
အေၾကာင္းစုံလင္စြာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။ 

 
သာယာ၀တီ ဦးေဉယ် 
သို႔ရာတြင္ မႏၱေလး၊ ပခုကၠဴစေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမ ွ မည္သည့္ျပန္ၾကားခ်က္ကိုမွ် မရရွိခ့ဲေပ။ ရန္ကုန္မွ 

ဆရာေတာ္အခ်ဳိ႕ကမူ ဓမၼကထိက ဦးေဉယ်ကုိ ပင့္ဖိတ္ရန ္ အႀကံေပးစာ ျပန္ၾကားျပန္သည္။ ဦးေဉယ်သည ္
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ထိုအခ်ိန္က နုိင္ငံေက်ာ ္ ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္ျဖစ္၏။ အသံေကာင္းသည ္ အေဟာအေျပာေကာင္းသည္၊ 
အာ၀ဇၨာန္းရႊင္သည္၊ ထုိ႔ျပင္ ေလာကမ်က္မွန္စာေစာင္၌ ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ ရႈပ္ခ်သည့္စာမ်ားကု ိ
ေရးသားေနသျဖင့္ လူသိမ်ား၍ ေက်ာ္ၾကားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ ယဥွ္ၿပိဳင္၍ 
ေဟာေျပာရမည့္ ဘာသာ၀ါဒၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဦးေဉယ်သည္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္ဟ ု ယူဆၿပီး 
ရန္ကုန္ဆရာေတာ္အခ်ဳိ႕က ညြန္ၾကားၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။ 

အလုိေတာ္ရဂုိဏ္း၀င္ဆရာေတာ္တုိ႔ကား နိုင္ငံေက်ာ္ဓမၼကထိက သာယာ၀တီ ဦးေဉယ်၏အမည္ကို 
ၾကားဖူးၾကသည္။ အေဟာအေျပာ ေကာင္းေၾကာင္းလည္းၾကားဖူးၾကသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကိ ု
ရႈပ္ခ်ေရးသားနိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရေသာအခါ ပုိမိအုားတက္က်သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဂုိဏ္းခ်ဳ ပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား အက်ဳိးအေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားတင္ျပေသာအခါ 
အျမန္ဆံုး ပင့္ဖိတ္အေၾကာင္းၾကားရန္ အမိန္႔ရိွေတာ္မူေလသည္။ ဂုိဏ္း၀င္ဆရာေတာ္တို႔သည္ ဦးေဉယ်ထံသို႔ 
အေၾကာင္းစုံ စာေရး၍ ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားၾကသည္။ ဆရာေတာ္ ဦးေဉယ်ကုိ ပင့္ၿပီဟူေသာ သတင္းသည ္
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားဘက္က ဓမၼကထိကအေက်ာ္ သာယာ၀တီ ဦးေဉယ်ဆရာေတာ္ေခါင္းေဆာင္၍ ယွဥ္ၿပိဳင ္
ေဟာေျပာမည္ဟူေသာ သတင္းအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလၿဲပီး ျပန္႔ႏံွ႕ သြားေတာ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစုမွာ 
ဦးေဉယ်ကို ၾကားဖူးေနၾကသျဖင္ ့ အားတက္ေနၾကသည္။ ေလာကမ်က္မွန္ကုိ ဖတ္ဖူးသူမ်ားကလည္း 
ဗုဒၶဘာသာဘက္က နုိင္ၿပီဟ ု တစ္ထစ္ခ် တြက္ဆေနၾက၏။ ဤသတင္းကား ခရစ္ယာန္တို႔ဘက္သုိ႔အထိ 
ျပန္႔နံ႕သြားေလသည္။ 

သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ရပ္မွန္ကား ဆရာေတာ္ဦးေဉယ်ထံမွ မည္သည့္ျပန္ၾကားခ်က္ကိုမွ 
မရရိွျခင္းပင္ျဖစ္၏။ အလိုေတာ္ရဆရာေတာ္မ်ားက ေနာက္ထပ္၍ ေတာင္းပန္စာေရးၾကျပန္သည္။ 
စိတ္ခ်ရေအာင္ဆိုၿပီး ေၾကးနန္း႐ုိက္၍ သတင္းပို႔ၾကသည္။ ဦးေလွာင္တုိ႔ကလည္း ဦးေဉယ်ကို ပင့္သည္ဟု 
ၾကားရသျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊငအ္ားတက္ေနၾကသည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္စာေရး၍ ေၾကားနန္းပုိ႔ေသာ္လည္း ျပန္ၾကားခ်က္ကိ ု
မရရိွၾကေသာအခါ အလုိေတာ္ရဂုိဏ္းမွ ဆရာေတာ္အခ်ဳိ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ကိုု္ယ္တုိင္လ္ုိက္သြားၾကၿပီး 
ဆရာေတာ္ႏွင့္ဦးေဉယ်ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံကာ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ၾက၏။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေလွ်ာက္ထားၾက၏။ 
ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရိွဘႏွဲင္ ့ ဦးေဉယ်က ျငင္းလႊတ္လိုက္သည္။ မႏၱေလး, ပခုကၠဴစသည္မွ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ပင့္ၾကပါဟ ု လီးလြဲညြန္ၾကားလုိက္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘက္မွ ဘုန္းႀကီးလူထြက္ ဓမၼဆရာႀကီးမ်ား 
ပါလိမ့္မည္ဟူေသာ သတင္းကိ ုဦးေဉယ် ၾကားသိၿပီးျဖစ္ဟန္တူ၏။ 
 
အခ်င္းခ်င္းေတာ့ ေဆာ္ရဲသည ္

ထိုသည့္ ဦးေဉယ် ကိုယ္ေတာ္ႀကီးကား နယ္နယ္ရရ ပုဂၢိဳလ္မဟုတ္ ခရစ္ယာန္ႏွင့္သာ ယွဥ္ၿပိဳင ္
ေဟာေျပာျခင္း မျပဳရဲေသာ္လည္း ကုိယ့္ဗုဒၶဘာသာအခ်င္းခ်င္း ဘ၀တူရဟန္းခ်င္းကိုမူေဆာ္ရ ဲ ႏွက္ရ၏ဲ ။ 
ပိဋကတ္အရာ မယွဥ္သာေအာင္ မိမိထက္ အမ်ားႀကီးသာလြန္ေသာ အရွငအ္ာဒိစၥာ၀ံသဆရာေတာ္ကု ိ
ဂ်ဳဗလီေဟာပကာသနီယ် အစည္းအေ၀းပြဲႀကီး၌ “ဘုန္းႀကီး ဦးတူး ခ်ီးလူးသည့္ ပုံျပင္”ျဖင့္ ရက္ရက္စက္စက ္
ေဆာ္နက္၍ ပြဲက်ေအာင္ ေျပာ၀့ံသူျဖစ္၏။ “လူျပန္ေတာ္ပညာရိွတစ္ဦးကုိ ေရးခိုင္းၿပီး သူက အမည္ခံကာ 
ေနစရာရွာမရ မလကကြင္းျပင္ ပမာဒစာရင္း၀င္တယ္ အဖ်င္းတြင္ထိပ္ဆံုး အာဒိစၥ ေယာက္ဖကုလားနာရယ္ 
ေဘာက္က်တာေတြ ေလွ်ာ့လိုက္ပါဦး” အစရိွေသာ ေတးထပ္ကဗ်ာကုိ သတင္းစာတြင္ ထည့္ရဲသ ူအာဇာနည္ 
ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေပတည္း။ 
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အလုိေတာ္ရ ဂုိဏ္း၀င္ဆရာေတာ္မ်ားအား စိတ္ပမ္းလူႏြမ္းျဖစ္ၾကကာ ရန္ကုန္မွ ျပန္လာခ့ဲၾကရ၏။ 
မႏၱေလး, ပခုကၠဴ၊စသည ္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွ ျပန္ၾကားခ်က္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ရန္သာ ရွိေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ထိုၿမိဳ႕မ်ားမ ွ ျပန္ၾကားခ်က္ကုိ မရခ့ဲေပ။ ဦးေဉယ်၏ ျငင္းဆုိလု္ိက္ေၾကာင္းကိ ု ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ 
ဘုရားႀကီးအား မေလွ်ာက္ထားဘ ဲ ဖုန္းကြယ္၍ ထားၾက၏။ ေမာင္ေဉယ် မေရာက္ေသးဘူးလားဟု 
ေန႔စဥ္ေမးေနေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္ဖုန္းကြယ္ထားရန္ မျဖစ္နုိင္ေတာ့ေပ။ အခ်ိန္မွာလည္း တစ္ေျဖးေျဖး 
ကုန္သည္ထက္ကုန္လာ၍ ကဆုန္လဆန္းသို႔ပင္ ဆိုက္ေရာက္လာေခ်ၿပီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးေဉယ် 
မလာနိုင္ေတာ့ေၾကာင္းဖြင့္ဟ၍ ေလွ်ာက္ထားရေတာ့သည္။ 

ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမွာ အလြန္ပင ္ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေတာ္မူရွာသည္။ တပည့ ္
ဆရာေတာ္မ်ားက မႏၱေလး, ပခုကၠဴတုိ႔မွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က ္ မရရိွေသးေၾကာင္း မၾကာမီွရမည ္
ထင္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈရေအာင္ ေလွ်ာက္ထားၾကရသည္။ အလိုေတာ္ရေက်ာင္းသို႔ 
အၿမဲသတင္းေမးေနေသာ ဦးေလွာင္တုိ႔မွာလည္း ဦးေဉယ် မႂကြေရာက္နုိင္ေၾကာင္း သိသြားၾကသျဖင့္ 
အလြန္စိတ္အားငယ္သြားၾကသည္။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးက ျဖစ္ေအာင္စီစဥ္ ေပးမွာပဲ-ဟူ၍သာ 
ေတြးေတာၿပီး စိတ္ကို ေျဖေနၾကရသည္။ 

 
ခရစ္ယာန္တို႔အားတက္ၿပီ 

ခရစ္ယာန္တို႔ကလည္း ရန္ကုန္, မႏၱေလး, ေမာ္လၿမိဳင,္ ေမၿမိဳ႕, ေတာင္ငူစေသာ ၿမိဳ႕မ်ားရွ ိ
ဂုိဏ္းအုပ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္မ်ားထံသုိ႔ စာေရး၍၄င္း, လူကိုယ္တုိင္သြားေရာက္၍၄င္း, အက်ဳိးအေၾကာင္း ရွင္းျပ၍ 
ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ခရစ္ယာန္ဂုိဏ္းမ်ားကလည္း အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြး၍ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္ကု ိ
ေရြးခ်ယ္ေပးၾကသည္။ အဓိကယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအျပင္ အေထာက္အကူျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အရံလုိက္ပါမည္ ့
ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုပါ ေရြးခ်ယ္ေပးသည့္အျပင္ ေငြေၾကးမ်ားပါ ၀ုိင္း၀န္းကူညီ၍ ေထာက္ပံ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဓမၼဆရာဦးေရႊေအာင္ႏွင္ ့ ခရစ္ယာန္အုပ္စုမွာက်ိန္း ေသနိုင္ၿပီဟုတြက္ဆကာ ေပ်ာ္တၿပံဳးၿပံဳး ေမာ္မဆုံး 
နုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ မိမိတုိ႔တာ၀န္ယူထားရသည့္ မ႑ပ္အစိပ္အပ္ုိင္းကိ ု အစြမ္းကုန္ 
မြမ္းမံခ်ယ္လွယ္ေနၾကသည။္ 

ခရစ္ယာန္တို႔ဘက္မွ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာေျပာမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစာရင္းတြင ္ ဦးေရႊမွန,္ ဦးသာဒင္(ရန္ကုန္), 
ဦးသာဒင္(မႏၱေလး)တို႔၏ အမည္မ်ားမွာ ထိပ္ဆုံးမွ ေပၚထြက္လာ၏။ ဦးေရႊမွန္သည္ အင္းစိန္ စာသင္ေက်ာင္း၊ 
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးျဖစ္၏၊ ျမန္မာနုိင္ငံလံုးဆိင္ုရာ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစုံ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏ နာယက 
ႀကီးလည္း ျဖစ္၏။ ပါဠိပိဋကတ္အရာတြင္ ပထမေက်ာ္ေအာင္ခဲ့သည့္ ဘုန္းႀကီးလူထြက္ျဖစ္၏။ ဗုဒၶဘာသာမွ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းလာခ့ဲသူျဖစ္၏၊ ဦးသာဒင္ ႏွစ္ဦးလံုးမွာလည္း ထုိေခတ္က ပထမႀကီးတန္း 
ေအာင္ျမင္ခ့ဲေသာ စာခ်ဘုန္းႀကီးလူထြက္မ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ပိဋကတ္ကိ ု ထုံးလိုေခ် ေရလုိေနာက္၍ 
ေမႊနုိင္သူမ်ားဟု နာမည္ေက်ာ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ဦးေရႊမွန္နည္းတူ ဗုဒၶဘာသာမွ ခရစ္ယာန္ဘာသာသုိ႔ 
ကူးေျပာင္းခ့ဲသူမ်ား ျဖစ္၍ အေဟာအေျပာ အလြန္ပင္ေကာင္းသည္ ့ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

ဤပုဂၢိဳလ္ႀကီး သံုးဦးသည ္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ေခ်ဖ်က္ရာ၌ စံျပစရာအေကာင္းဆုံး ပုဂၢိဳလ ္
ႀကီးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာေပႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာမ်ားကုိပါ ကၽြမ္းက်င္ၾကသျဖင့ ္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာတုိ႔ကုိ ကၽြန္းက်င္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ က်ိန္းေသ ေအာင္ပြဲဆင္ရမည္ဟ ု
ဓမၼဆရာဦးေရႊေအာင္တုိ႔ဘက္မွ ဟိန္းေဟာက္ထားသည္မွာ ဟိန္းေဟာက္ေလာက္ပါေပ၏။ 
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ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေသာက 
ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးကား ဆြမ္းဘဥ္ုးမေပးန္ိုင္သညအ္ထိ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြက ္

စိတ္ထိခုိက္ေနေလသည္။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ စစ္မွန္ေသာ၀ါဒျဖစ္ပါလွ်က္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာေျပာမည့္သ ူ
မရွိေသာေၾကာင့္သာ အေရးနိမ့္ရလွ်င္ သာသနာေတာ္၌ အသက္ရွင္လွ်က္ ေနဖုိ႔ပင္မေကာင္းေတာ့၊ 
ေသေသာ္မတည့္ ေအာ္… ေကာင္း၏ဟူေသာ အဆင့္မ်ဳိးသို႔ ဆုိက္ေရာက္ေနေခ်ၿပီဟ ုေတြးေတာကာ စိတ္ေမာ 
ေနရေလသျဖင့္ အဟာရကုိပင္ ေကာင္းစြာ မဘုဥ္းေပးနုိင္ေတာ့ေခ်။ ၿပိဳင္ပြဲသတင္းကား ျမန္မာျပည္ 
အလယ္ပုိင္းတစ္၀ုိက္ႏွင္ ့ျမစ၀္ကၽြန္းေပၚ ဟသၤာတ, ျမန္ေအာင္, ႀကံခင္း, ကေနာင္ဘက္အထိ ျပန္႔ႏံွ႔၍ ေနသည္။ 
ၿပိဳင္ပြဲရက္ကလည္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ နီးကပ္၍ ေနေခ်ၿပီ။ 

 
ဓမၼေသာက ေအးရၿပီ 

၁၂၉၈ ခု၊ ကဆုန္လဆန္း(၄)ရက္၊ ၁၉၃၆ ခု၊ ဧၿပီ (၂၃)ရက္ ၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ ထုိေန႔ကား 
ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသာကေရာက္ေနရရွာေသာ အလိုေတာ္ရ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးအဖုိ႔ ေသာကထြက္ေျပး 
ဘ၀င္ေအးရမည့ ္ေန႔ ျဖစ္ေပသည ္။ 

အာလံ(ယခုေအာင္လံ)ၿမိဳ႕၊ ဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ္ကေလး 
အရွင္မဟာနႏၵသည္ ၀က္ထီးကန္သို႔ ကိစၥတစ္ခုအတြက္ ဆုိက္ေရာက္လာသည္၊ ၀ါဒယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲကို ၾကားသိၿပီး 
ျဖစ္သျဖင့္ အေျခအေနကုိ စနည္းနာၾကည့္ရာ မေရရာေသာ အေျဖကုိသာ ရရိွသျဖင့္ သတင္းအတိအက် 
သိရိွလုိသျဖင္ ့အလုိေတာ္ရေက်ာင္းသို႔ လာခ့ဲသည္။ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးမွာ မူလကပင္ ဆရာတပည့္ပမာ 
ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ အေျခအေနကုိ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားၾကည့္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာေျပာမည့္ 
ပုဂၢိဳလ္မရရိွေသးသည့္အေၾကာင္း သိရိွရေလေတာ့သည္။ 

“တပည့္ေတာ္က ဦးေဉယ် ကုိယ္ေတာ္ႀကီး ေခါင္းေဆာင္ ေဟာေျပာမယ္၊ မႏၱေလးႏွင့္ပခုကၠဴက 
ကိုယ္ေတာ္ ေတြလည္း ပါမယ္ဆိုတာနဲ႔ ေအးေနတာဘုရား။ အခုဒီေရာက္မွပ ဲ ဘယ္သူမ ွ မလာေတာ့ 
ဆရာေတာ္ရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္ေနၿပီဆိုတာ သိရတာပါဘုရား” “……အဲဒီ ေမာင္ေဉယ်တုိ႔ မႏၱေလး, 
ပခုကၠဴတို႔အေၾကာင္း မေျပာခ်င္ေတာ့ဘူး ေမာင္နႏၵရယ္၊ ရက္ကလည္း နီးလွၿပီ၊ အဲဒါ ေမာင္နႏၵ ကူညီနုိင္တယ္ 
မဟုတ္လားကြယ္”၊ 

“မွန္ပါ ကူညီနိင္ပါတယ္၊ ဒါေပမ့ဲ တပည့္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္ေတာ့ ၀င္ေရာက္ေဟာေျပာမွာ 
မဟုတ္ပါဘုရား”။ 
“ဘယ္လုိလည္းဟ့ဲ ေမာင္နႏၵရဲ႕ ေမာင္ပဇင္းဟာက ကူညီနုိင္တယ္လည္း ဆုိေသးရဲ႕ ရွင္းေအာင္ 
ေလွ်ာက္စမ္းပါဦးကြယ္”။ 
“တပည့္ေတာ္ထက္ ေတာ္တဲ ့ တပည့္ေတာ္ရ႕ဲ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ရိွပါတယ္ဘုရား” “ဘယ္သူတုန္းကြဲ႕၊ 
ဘယ္ၿမိဳ႕ကလဲ” “မွန္ပါ……ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ ဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ္ 
အရွင္ဥကၠဌပါဘုရား”။ 

“ေအာ္ …..ေတာင္တြင္းႀကီးကိုး…….အနုိ႕ သိကၡာ၀ါ ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲကြယ္…့ေမာင္နႏၵရ႕ဲ … 
“သိကၡာ၀ါ (၂၀) မျပည့္ေသးပါဘုရား …..ဒီႏွစ္ေလာက္မ ွ ျပည့္မယ္ထင္ပါတယ္၊ အသက္ (၃၉)ႏွစ္ေလာက္ 
ရိွပါၿပီဘုရား” 
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“စာေပ ပရိယတိၱဘက္ကေကာကြယ္”့၊ “အသက္မႀကီးေပမယ့္ ပညာဂုဏ္ေတာ့ မငယ္ပါဘုရား၊ 
၀ိသုဒၶါရံုတိုက ္ ထြက္ပါ ကုိယ္ရင္ဘ၀ကပဲ ပိဋကတ္သင္ရုိး ကုန္ၿပီးေတာ့ ရဟန္းတစ္၀ါအရမွာ 
စာခ်ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္ဘုရား” 
“ပါဠိေတာ္ေတြႏွင္ ့ အ႒ကထာႀကီးေတြေကာ နုိင္နင္းရဲ႕လား….. အဲဒါက အေရးႀကီးတယ္ကြယ့္”၊ “မွန္ပ…. 
ပါဠိေတာ္၊အ႒ကထာ၊ ဋီကာ၊ အႏုမဓုေယာဇနာဂ႑ိအား အဓိပါၸယ္အေကာက္အယူ၊ စုတ္ေစာဒနာ၊ ေသာဓနာ 
နည္းေလးဆယ္၊ သံ၀ဏၰနာ၊ ဉတ္ေကာက္၊ ဥပစာဆယ္ပါး၊ ေနတၱိနည္းအားလုံးကုိပ ဲ နုိင္နင္းကၽြမ္းက်င္ 
လွပါတယ္ဘုရား”။ 
“အင္…ဒီလိုဆုိရင.္. ပိဋကတ္အရာေတာ့ က်မ္းဂန္စြယ္စံ ု မႈံေသာက္မာတင္ ပညာရွင္ကေလးပဲကြယ့္…. 
ဟို…ကုလားျဖဴစာ ဘသႏၱရေကာတတ္ရဲ႕လားကြဲ႕” 

“မွန္ပါ……… ကုလားျဖဴစာ အဂၤလိပ္စာသာမက သကၠဋဘာသာ, ဟႏၵီဘာသာ, ဘဂၤါလီ, 
နာဂရီဘာသာ, အူရဒူဘာသာစတ့ဲ ဘာသာစာေပ စကားမ်ားလည္း ဆရာတစ္ဆူ ပါရဂူေရာက္တတ ္
ေျမာက္ကၽြမ္းက်င ္ ပါတယ္ဘုရား၊ အေနာက္ဘက္ မဇၼ်ိမေဒသ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံမွာ (၇)ခုႏွစ္ေက်ာ္ ေနၿပီး၊ 
ဆရာမ်ဳ ိးစုံထံမွ သင္ယူခဲ့ တာပါဘုရား”….. သာဓု …..သာဓု ၀မ္းေျမာက္ပါဘိေတာ ့ေမာင္နႏၵရယ္၊ 

အႏို႔….သူတုိ႔ရဲ႕ စာျဖဴဘာသာက်မ္းေတြေကာ နိင္နင္းရဲ႕လားကြယ္”့ “မွန္ပါ…စာျဖဴဘာသာက်မ္းစာ 
ျဖစ္တဲ ့ သမၼာက်မ္းေတြတင္မကဘဲ ပသီဘာသာ၊ ကုိရ္ရန္ က်မ္းႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ မဟာဘာရတ-စတဲ ့
က်မ္းႀကီးေတြကိုပါ တတ္ေျမာက္နုိင္နင္းပါတယ္ဘုရား၊ အိႏၵိယနုိင္ငံမွာ ဘာသာေပါင္းစံုေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲ 
ေတြမွာလည္း ၀င္ေရာက္ေဟာ ေျပာေဆြးေႏြးခဲ့သူပါဘုရား၊ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး သတိမထားမိ လုိ႔ပါဘုရား၊ 
လြန္ခ့ဲတ့ဲ ရွစ္နွစ္ေက်ာ ္ကိုးႏွစ္ေလာက္က (လယ္တီတရားသတင္းစာႀကီးထမွဲာ) ဗုဒၶဘာသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ 
ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ပသီဘာသာေတြရဲ႕အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးေရးခဲပ့ါတယ္ဘုရား….အခုလည္း တုိးတက္ေရး 
မဂၢဇင္း ထမွဲာ စာျဖဴတုိ႔ ပသီတို႔ႏွင့္ အၿပိဳငအ္ဆိုင္ေဆာင္းပါးေတြ ေရးေနပါတယ္ဘုရား သူ႕ကုိဘယ္သူ မွ 
နိုင္ေအာင္ မေရးနုိင္ပါဘုရား” “ဟာ….ဒီအတုိင္းဆိုရင္ေတာ ့ ဒုိ႔-ဗုဒၶဘာသာဘက္က ေအာင္ပြဲခံၿပီေဟ့၊ 
၀မ္းသာလုိက္တာ ေမာင္နႏၵရယ…္. အဲဒီကိုယ္ေတာ္ဘြဲ႕ ဘယ္သူကြယ့္” 
“ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒ပါဘုရား” 
“ေအး….ေအး …အဲဒီေမာင္ဥကၠ႒ကို အျမန္ဆုံးသာရေအာင္ ပင့္ေပေတာ့ကြယ္၊ ဂုိဏ္းသံဃာမ်ားလည္း 
ေမာင္မဟာနႏၵကို လုိအပ္သမွ် အားလုံး အကူအညီေပးၾကကြယ္ ့ ၾကားလား…..ကဲ ေဟ ့ငါ့ကုိဆြမ္းကပ္ၾကစမ္း၊ 
ဒီေန႔ သိပ္ၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာတယ္ကြယ္ … ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေတာ့မယ္ အခုမွပဲ ရင္ထကဲ အလံုးႀကီး က်သြားေတာ ့
သကြယ္…။ 
အရွင္မဟာနႏၵ ေရာက္ရိွလာေသာ သတင္းသည,္ ဦးပဇင္း, ကိုရင,္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ တစ္ဆင္ ့ ျပန္႔ႏွံ႔သြားရာ 
အလုိေတာ္ရရြာသာမက အနီးအနားရိွ ရြာမ်ားကပါ လူ/ရွင္/ရဟန္းးတို႔ေရာက္ရိွလာၾကသျဖင့္ အလိုေတာ္ရ 
ေက်ာင္းတြင္ စည္ကားေနသည္။ 

အရွင္မဟာနႏၵမွာလည္း ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒အေၾကာင္းေျပာရ ေမးသမွ်ေျဖရႏွင့္ တစ္ေန႔လုံး 
မနားရေတာ့ေပ။ ညဘက္တြင္လည္း ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေမးျမန္းသမွ် ေျဖၾကားရ၏။ ဆရာေတာ္ 
ဘုရားႀကီးကား အရွင္ဥကၠ႒ကက့ဲသုိ႔ေသာ စြယ္စုံတ္ုိက္စစ္မွဴး တစ္ဦးကို ရရိွေတာ့မည္ျဖစ္၍ ၀မ္းသာရႊင္ျပ 
ေနေလသည္။ အရွင္မဟာနႏၵသည ္၀ါဒၿပိဳင္ပြဲ စာခ်ဳပ္မူရင္းကု ိကူးယူလိုက္ၿပီး အိပ္ရာသုိ႔ ၀င္ခဲ့သည္။ 
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အရွင္မဟာနႏၵ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က ္-- 
 
ေနာက္တစ္ႏွစ္နံနက္ ေစာေစာတြင္ အရွင္မဟာနႏၵသည္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား ကန္ေတာ့ခ့ဲၿပီး 
၀က္ေျမေတာရြာသုိ႔ ထြက္ခ့ဲသည္။ ၀က္ေျမေတာေက်ာင္းတြင္ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ လွည္းျဖင့္ 
တည္တြတ္လမ္းခြဲသုိ႔ သြားသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ထြက္လာေသာ ေတာင္တြင္းႀကီးသြား ခရီးသည္တင္ 
ဘတ္စ္ကားကုိ စီးၿပီး ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕သို႔ တိုက္ရုိက္ပင္ ထြက္ခ့ဲသည္။ အာလံ(ယခုေအာင္လံ)ၿမိဳ႕ရွိ 
မိမိ၏ေက်ာင္းသုိ႔ပင ္ မ၀င္ေတာ့ေပ၊ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္မွာ အဓိက ျဖစ္ေနသည္။ 
အရွင္ဥကၠ႒သည ္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြက ္ ေဟာေျပာပြဲဆိုလွ်င္ မည္သည့္အခါမွ မျငင္း ေနရာမေရြး 
လို္က္ေလ့ရွိေၾကာင္း အရွင္မဟာနႏၵ သိၿပီးျဖစ္ပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင ္ေက်ာင္း၌ ရိွ/မရိွ 
မိမိမသိ၊ ဆရာေတာ္သည္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ အျခားၿမိဳ႕ရြာမ်ားက ပင့္ဖိတ္လွ်င္ ႂကြသြားေလ့ရိွသည္။ 

ယေန႔ပင ္ကဆုန္လဆန္း (၅)ရက္ေန႔ျဖစ္ေနၿပီ ၊ၿပိဳင္ပြဲရက္မွာ ကဆုန္လဆန္း(၁၂) ရက္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ 
(၇)ရက္တာမွ်သာ အခ်ိန္ရိွေတာ့သည္။ အကယ္၍ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဆရာေတာ ္ မရိွလွ်င္ 
ဆရာေတာ္ႂကြရာ ၿမိဳ႕သို႔ ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ လိုက္၍ ပင့္ရဦးမည္။ (၇)ရင္အတြင္းဆုိလွ်င္ အခ်ိန္မီွနိုင္ပါေသး၏ ။ 
သည္ထက္ ရက္နည္းလွ်င္ေတာ့ မီွဖို႔မလြယ္၊ မမီွလွ်င္ စာခ်ဳပ္အရ ဗုဒၶဘာသာဘက္က အလုိလိ ု အရံႈး 
ေပရေတာ့မည္။ သည္ေန႔ ေတာင္တြင္းႀကီးကု ိ ေရာက္မွျဖစ္မည္။ ဤအေတြးျဖင့္ တုိက႐ုိ္က္လာခ့ဲရာ 
ညေန(၃)နာရီတြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ ေနရွင္နယ္ေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္ရိွၿပီး ဆရာေတာ္ႏွင့္အဆင္သင့္ပင္ 
ေတြ႕ဆုံရာ ၀မ္းေျမာက္မႈမွာ အတိုင္းအဆမရိွပင ္ျဖစ္ရပါသည္။ 

 
တိုက္ပြဲအတြက္ လက္နက္စုၿပီ 
ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒သည္ ဒကာတစ္ဦးနွင္ ့ ဗုဒၶ၀ါဒေရးရာကုိ ေဆြးေႏြးေနရာ အရွင္မဟာနႏၵသည ္
ဆရာေတာ္အား ရိွခိုးဦးခ်ၿပီးေနာက္ ၀င္ေရာက္နားေထာင္ေန၏။ ဆရာေတာ္ႏွင့္ အရွင္မဟာနႏၵတုိ႔၏ 
ဆက္ဆံေရးမွာ ဆရာတပည့္ သီတင္းသုံးေဖၚ အေပါင္းအသင္းဆက္ဆံေရးျဖစ္၏။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
အၾကားတြင္ ဘာအဟန္႔အတား အဆင့္အတန္း အားနာစရာဟူ၍ မရွ ိ ၊ အရွင္မဟာနႏၵကလည္း ဆရာေတာ္ 
အေၾကာင္းကု ိ သိၿပီးျဖစ္သည္။ ဗုဒၵ၀ါဒႏွင္ ့ အမ်ဳိသားေရးမွတစ္ပါး အျခားအရာကုိ ဆရာေတာအ္ရွင္ဥကၠ႒ 
မငွ႕ဲညာမွန္းလ ဲသိၿပီးျဖစ္၍ ေဆြးေႏြးခန္းၿပီးေအာင္ ထုိင္၍ နားေထာင္ေနသည္။ 

ေဆြးေႏြးခန္းၿပီးေသာအခါတြင္မွာ ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပုံ၏ အေၾကာင္းကု ိ အေသးစိတ ္
ေလွ်ာက္ထား၍ မိမ္ိကူးယူလာေသာ စာခ်ဳပ္ကို ဆက္ကပ္ေလသည္။ ဆရာေတာ္သည္ စာခ်ဳပ္ကု ိ
ေသခ်ာစြာဖတ္ရႈၿပီးေနာက္ နာယကဆရာေတာ ္ အရွင္ဇ၀နကို အေခၚခုိင္း၍ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ 
ဆရာေတာ္အရွင္ဇ၀နကမွတစ္ဖန္ ဆရာဦးကိုကိုႀကီးႏွင့္ဆရာေတာ္ ဦးကြန္႔တို႔ကုိ ေခၚခိုင္းလုိက္ရာ၊ မၾကာမီွ 
ေရာက္လာၾကသည္။ စာျပဆရာ ဦးပဇင္းမ်ားလည္း ေရာက္လာၾကသည္။ ထုိအထဲတြင္ ခရစ္ယာန္မ ွ
ဗုဒၶဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းလာခ့ဲတဲ႔ အဂၤလိပ္ကာျပား အရွင္အရိယဓမၼလည္း ပါေ၀ေလသည္။ 

ဆရာေတာ္သည္ မိမိ၏အခန္းတြင္း၌ အသစ္ရိွေနေသာ သမၼာက်မ္းစာမူေဟာင္းမူသစ္မ်ား 
သမၼာက်မ္းစာအဖြင့္က်မ္းမ်ား ဘာသာေရးေ၀ဖန္ထားသည့္ မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္ ယုဒသန္ ဘာသာျပန္ သမၼာက်မ္းစာ 
မ်ားကုိ ထုတ္ေပး၍ မည္သည့္က်မ္း မည္သည့္အခန္းက မည္သည့္စာပုိဒ္ကုိ ကူးဟု ညႊန္ၾကားေပးသည္။ 
က်မ္းအမည ္စာပုိဒ္ေရ စာမ်က္ႏွာ စာေၾကာင္းေရတို႔ကုိလည္း ေအာက္ဘက္တြင ္အတအိက် ေရးကူးခုိင္းသည္။ 
ဆရာေတာ္ကုိယ္တိုင္ ေတးမွတ္ထားၿပီးေသာ စာအုပ္မ်ားျဖစ္၍ ရွာေဖြသူမ်ား သိပ္ၿပီးမပင္ပမ္းလွပါ။ 
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ဒီလူမ်ဳိးႏွင့္ေတြ႕ခ်င္တာ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစာကုိ ဆရာဦးကိုကုိႀကီးႏွင့္ အရွင္အရိယဓမၼတို႔က ေရးကူး၍ ျမန္မာဘာသာစာကု ိ
ဆရာႀကီးဦးကြန္႔က ေရးကူးသည္။ အရွင္မဟာနႏၵသည ္ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒ ညြန္ၾကားေနသမွ်ကိ ု
ဘာတစ္ခုမွ် ၀င္ေရာက္ေျပာဆုိ ေ၀ဖန္ျခင္းမျပဳဘဲ၊ ၀မ္းသာေသာ မ်က္ႏွာထားျဖင့္ ၾကည့္ေနသည္။ 
ဆရာေတာ္၏ အရည္အခ်င္းကို သိၿပီးျဖစ္သည္။ အႂကြင္းမ့ဲ ယံုၾကည့္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ 
စာေပတုိ႔ကိုသာ ေရးကူးခိုင္းျခင္းသည္၊ အေၾကာင္းရွိ၍သာ ျဖစ္မည္ ၊ ဖြတ္ၿမီး ဖြတ္ခ်ည္သည့ ္သေဘာေပလား။ 
မိမဥိာဏ္မမိုီွနိင္ ပိဋကတ္က်မ္းမ်ားကား ဆရာေတာ္ဦးေႏွာက္တြင္ ေရးကူးၿပီးျဖစ္လိမ့္မည္၊ သို႔ေသာ ္
အရွင္မဟာနႏၵက စကားတစ္ခြန္းေတာ့ ဆရာေတာ္အား ေလွ်ာက္ထားလ္ုိက္သည္။ 
“ခရစ္ယာန္ဘက္က ပထမႀကီးတန္း, ပထမေက်ာ္တန္းေအာင္ထားတ့ဲ ဘုန္းႀကီးလူထြက္ သင္းအုပ္ 
ဆရာႀကီးေတြ ဓမၼဆရာႀကီးေတြပါတယ္တဲ ့ ဆရာေတာ္… အဲဒါေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကိဳတင္သိထားေအာင္ 
ေလွ်ာက္ထားတာပါ။” 
“အဲဒါ သာၿပီးေကာင္းတာေပါ့ ကုိယ္ေတာ္” “မွန္ပါ….အမိန္႔ရိွပါဆရာေတာ္” 
“ပါဠစိာေပမတတ္တ့ဲ ခရစ္ယာန္က်မ္းသက္သက္ကိုသာ တတ္တ့ဲလူမ်ဳိးန႕ဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ေျပာလုိ႔ တပည့္ေတာ္တုိ႔က 
န္ိုငဦ္းေတာ့၊ ပါဠစိာေပမတတ္လို႔ ခံလုိရတယ္ဆုိတာမ်ဳိး ျဖစ္ေနဦးမယ္။ တပည့္ေတာ္ကလည္း 
အဲဒီဘုန္းႀကီးလူထြက ္ ခရစ္ယာန္မ်ဳိးႏွင့္ ေတြ႔ခ်င္ဆံုခ်င္ေနတာ အေတာ္ပဲကုိယ္ေတာ္”။ “ဘာျဖစ္လို႔လည္း 
ဆရာေတာ္” 

အဲဒီလုိလူမ်ဳိးေတြက “ဥၾသလည္းမဟုတ္၊ က်ီးကန္းလည္းမဟုတ္တဲ ့ (ေအာက္ကလိအာ)ဆုိတဲ ့
လူမ်ိဳးေတြ”၊ ပိဋကတ္ကိ ု ကုန္စင္ေအာင္ ႏိႈက္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ တတ္ေျမာက္ထားတာလည္း မဟုတ္ဘူ။ 
ေလ့လာထား တာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ပါဠိတတ္တာနဲ႔ ပိဋကပ္က်မ္းစာ အနည္းအက်ဥ္း သင္ဖူးတာကို သူတုိ႔ုကို 
သူတုိ႕ ပိဋကတ္ပါရဂူလုိ႔ ထင္ေနၾကတာ။ ပထမႀကီး ပထမေက်ာ္ေအာင္တာကုိ အဟုတ္ႀကီးမွတ္ေနၾကတာ၊ 
အႀကီးမားဆုံးခ်က္က ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈ မရိွၾကဘူး။ အဲဒီလို ဉာဏ္မ်ဳိးလည္း မရိွၾကဘူး။ ဇိနတ ၳ
ပကာသနီေလာက္, တထာဂတ ဥဒါနဒီပနီေလာက္ကု ိအျပစ္ေျပာႏိုင္တာကုိ ဟုတ္လွၿပီထင္ေနၾကတာ။ ဗုဒၶ၀ါဒ 
အစစ္အမွန္ကုိ သူတုိ႔နားမလည္ၾကပါဘူး၊ ဒီအထဲ အဆုိးဆုံးတစ္ခု ရွီေသးတယ္”၊ “မွန္ပါ ဘယ္ဟာပါလည္း 
ဘုရား” 

“ကုိယ့္ယုံၾကည္ခ်က္ကို ေငြေၾကးနဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႕ လဲွလည္ေရာင္းစားပစ္လိက္ုတဲ့ 
အခ်က္ေပါ့ကိုယ္ေတာ”္၊ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ပါဠိစာေပမွာ (ဥဒရေဟတု)၀မ္းေရးဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ 
ခရစ္ယာန္ဘက္ ေျပာင္းသြားတ့ဲလူေတြ ကုိယ္ေတာ ္ ….ခရစ္ယာန္ကလည္း အေပးအကမ္း အခ်ီးေျမာက ္
အလြန္ရက္ေရာတယ္ မဟုတ္လား… ဒီၾကားထဲ ထုိခရစ္ယာန္အဂၤလိပ္အစုိးရကလည္း ေနာက္ခံရိွေနေလေတာ့ 
အခြင့္အာဏာပါ ရိွေနၾကတာေပါ့။ ရာထူးႏွင့္ ျမွားၿပီးဆြယ္လုိ႔ ခရစ္ယာန္ျဖစ္သြားၾကတာ တစ္ပုံႀကီးပဲ 
တပည့္ေတာ္တုိ႕ရ႕ဲ ေတာင္ခြင္သာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ တူတစ္ေယာက္ဆုိရင္ ရာထူးႀကီးရတာနဲ႕ 
ခရစ္ယာန္ဘက္ ၀င္သြားတယ္။ ေဟာ.. သူ႕သားေတြ အဂၤလန္ျပန္ဘြဲ႕ေတြ ဘာေတြနဲ႕ … 
အခုရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ပါေမာကၡေတာင္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္က အဲဒီလုိ ဗုဒၶဘာသာကိ ု
စြန္႕ၿပီး ခရစ္ယာန္ဘက ္၀င္သြားလူ မ်ားမ်ားပါေစခ်င္ေနတာ။ ေျပာရတာလည္း အားနာစရာမလုိဘူး။ 
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မခက္ပါဘူးကုိယ္ေတာ္…. သူတုိ႔ကအိႏၵိယမွာ တပည့္ေတာ္ေတြ႔ဆံုႀကံဳႀကိဳက္ခ့ဲရတ့ဲ ခရစ္ယာန္ပါရဂူ 
ႀကီးေတြေလာက္မေတာ္ပါဘူး။ အဲဒီလူေတြကိုယ္ေတာင္ အနုိင္ႀကဲနုိင္ခ့ဲေသးတာပဲဟာ။ တပည့္ေတာ္ကေတာ့ 
ဆရာေတာ္ကုိ ယုံၾကည့္ၿပီးသားပါဘုရား ..”။ 

ထိုေန႔ညက ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ နာယကဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀နဆရာေတာ္၏ စီစဥ္ေပးခ်က္အရ 
ေနရွင္နယ္ေက်ာင္းအပၚထပ္တြင ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၀င္ ရဟန္းေတာ္မ်ား, ဆရာမ်ား, ကိုရင္ႀကီးမ်ား, 
ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ားျဖင္ ့ စည္ကားေနသည္။ အရွင္မဟာနႏၵက ေရာက္လာၾကသူမ်ားအား ေက်ာက္ကြင္း 
၀ါဒၿပိဳင္ပြဲ အေၾကာင္းကိ ု အေသးစိတ္ျပန္လည္ ေျပာျပေနရသည္။ အားလုံးမွာ ဆရာေတာ္ကိုယ္တုိင္ 
ဦးေဆာင္ေျပာမည္ကုိ သိရေသာအခါ အလြန္အားတက္၍ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေနၾကသည္။ 
ဆရာႀကီး ဦးကြန္႔၊ ဆရာဦးကိုကုိႀကီးႏွင့္ အရွင္အရိယဓမၼတုိ႔သည္ ဆရာေတာ္ညြန္ၾကားသည့္ စာမ်ားကုိ 
ေခါင္းစဥ္တြဲ၍ ေရးကူးေနၾကသည္။ ဆရာေတာ္ကမူ အရွင္ဇ၀နအမွဴးျပဳေသာ နာယကဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ 
သြားလာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေနေလသည္။ ၀ါဒၿပိဳင္ပြဲသို႔ လုိက္ခ်င္သူက မ်ားေနသည္၊ 
သြားလာေရး စရိတ္စကႏွင့္ တည္းခုိေနထုိင္ေရး အဆင္ေျပနိုင္ရန္အတြက္ အက်ဥ္း႐ုံးရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ငါးဦးသာ 
လိုက္ပါရန္ အတည္ျပဳလုိက္ၾကသည္။ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မွာ ဆရာေတာ္အရွငဥ္ကၠ႒ အတြင္းေရးမွဴးမွာ 
ဆရာဦးကိုကိုႀကီးျဖစ္၍ ဆရာႀကီး ဦးကြန္႔က ဆရာေတာ္အားကူညီရန္၊ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ အရွင္အရိယဓမၼ 
(အဂၤလိပ္ကျပား) ႏွင့္အရွင္သုတတုိ႔ လို္က္ပါၾကရန္ စုစုေပါင္းငါးဦးသာသြားၾကရန္ အတည္ျပဳလိုက္ၾကသည္။ 
 
ခရီးအစီအစဥ္ 
ထို႔ေနာက္ အရွင္မဟာနႏၵႏွင့္ ညိွနိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီး ၾကြေရာက္မည့္ အစီအစဥ္ကို ေအာက္ပါအတုိင္းေရးဆြဲ 
သတ္မွတ္ၾကသည္။ 

-ဧၿပီလ(၂၈)ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးမွ ထြက္၍ ေအာင္လံသုိ႔ ေန႔ဆြမ္းစားခ်ိန္မီွေရာက ္
အရွင္မဟာနႏၵ၏ ဗုဒၶသာသနာျပဳ ေက်ာင္းတြင္ ထိုေန႔၌ ရပ္နားရန္။ 

-ဧၿပီလ(၂၉)ရက္ေန႔ ေန႔ဆြမ္းစားၿပီး ေအာင္လံမွထြက္၊ ၀က္ထီးကန္သုိ႔ ညေနေရာက္ ၀က္ေျမေတာ 
ေက်ာင္းတြင ္ထိုည ရပ္နားရန္။ 

-ဧၿပီလ(၃၀)ရက္ေန႔ (ကဆုန္လဆန္း ၁၁ ရက္)ၾကာသပေတးေန႔၊ နံနက္ေစာေစာ ၀က္ထီးကန္ 
၀က္ေျမေတာေက်ာင္းမွထြက ္ အလိုေတာ္ရဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေက်ာင္းသို႔ 
ေခတၱ၀င္ေရာက္၍ ဂါရ၀ျပဳ ၀တ္ျဖည့္ၿပီး(၈)- နာရီခြဲခန္႔တြင္ ျပန္ထြက္၍ 
ေက်ာက္ကြင္းရြာ၀ါဒၿပိဳင္ပြဲ မ႑ပ္ႀကီးသို႔ ေန႔ဆြမ္းစားခ်ိန္မီွအေရာက္ ထိုေန႔တြင္ 
မ႑ပ္ႀကီး၌ ရပ္နား။ 

-ေမလ(၁)ရက္ေန႔ ၀ါဒယဥ္ွၿပိဳင္ပြဲရက ္ ထိုမ႑ပ္ႀကီးမွာပင္ က်င္းပမည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာေျပာပြဲႀကီးသို႔ 
တက္ေရာက္ရန္ အစီအစဥ္တုိ႔ကုိ စနစ္တက် ေရးဆြဲ၍ အတည္ျပဳလိုက္ၾကေလသည္။ 

 
အရွင္မဟာနႏၵကလည္း မိမိ၏ ခရီးစဥ္ကို ဤသုိ႔ ေရးဆြဲသည္။ 
-နာက္တစ္ေန႔ ကဆုန္လဆန္း(၆)ရက္ေန႔၊ နံနက္ဆြမ္းစားၿပီးေတာင္တြင္းႀကီးမွထြက ္ အာလံၿမိဳ႕ 
မိမိေက်ာင္းသုိ႔ ေခတၱ၀င္၊ ျပန္ထြက္၍ ညေန၀က္ထီးကန္ အေရာက္သြားရန္။ 
-ကဆုန္လဆန္း(၇)ရက္၊ ဧၿပီလ (၂၆)ရက္၊ ေန႔ဆြမ္းအမွီ အလုိေတာ္ရေက်ာင္းအေရာက္သြားၿပီး 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးအား ေလွ်ာက္ထားရန္၊ ၿပီးလွ်င္ ေက်ာက္ကြင္းသို႔ ဆက္သြား၍ သူႀကီးႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ 
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လူႀကီးမ်ားအား အေၾကာင္းစုံေျပာျပၿပီး ဆရာေတာ္တို႔ ၾကြေရာက္လာမည့္ ရက္၌ ျပဳလုပ္ရမည္ ့
အစီအစဥ္မ်ားကုိ မွာၾကားေျပာဆုိၿပီး၊ အလိုေတာ္ရေက်ာင္းသုိ႔ ျပန္လာရန္၊ ထိုေန႔ည အလုိေတာ္ရဂုိဏ္း 
သံဃာမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္။ 
- ဧၿပီလ (၂၇)ရက္ေန႔ ၊နံနက္ ၀က္ထီးကန္သုိ႔ ျပန္ကူးရန္။ ၀က္ထီးကန္၌ ေန႔ဆြမ္းစားၿပီး ညေနဘက္ 
အာလံ အေရာက္ျပန္ရန္။ 
- ဧၿပီလ(၂၈)ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕အာလံမွ ေစာင့္ႀကိဳရန္။ 
 
ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြက္ အသက္စြန္႔ရဲသူ 

အရွင္မဟာနႏၵ၏ ခရီးစဥ္ကား လြန္းျပန္ခရီးစဥ္ျဖစ္၍ အလြန္ပင္ပမ္း ခရီးၾကမ္းလွပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္ 
အရွင္မဟာနႏၵကား ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကုိ အလြန္ခ်စ္ျမတ္နုိးသည့ ္ ဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္း (အာလံ) 
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ္ျဖစ္၍ ပင္ပမ္းသည္ဟုပင္ မထင္ေပ။ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒ကုိ ကုိယ္တုိင္ 
ေတြ႕ရၿပီး ဆရာေတာ္ကုိယ္တိုင ္ ဦးေဆာင္ေဟာေျပာမည္ဟူေသာ ကတိကုိ ရရိွသျဖင့္ အလြန္ေက်နပ္ 
၀မ္းသာေနသည္။ ခရီးၾကမ္းပါေစ၊ ပင္ပမ္းပါေစ၊ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြက္ အသက္ေသခ်င္ေသပါေစ ။ 
ဟုပင္ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္၏ ။ 

ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္တြင ္အရွင္မဟာနႏၵသည ္မိမိေရးဆြဲထားေသာ ခရီးစဥ္အတုိင္း ေတာင္တြင္းႀကီး 
ၿမိဳ႕မွာ ထြက္ခ့ဲ၍ အလုိေတာ္ရေက်ာင္းသို႔ အေရာက္သြားၿပီး ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား အေၾကာင္းစံ ု
ေလွ်ာက္ထားသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၀မ္းေျမာက္မႈကား ဆုိဘြယ္ရာ မရွိၿပီ၊ ထုိေနာက ္
ေက်ာက္ကြင္းရြာသုိ႔ ထြက္ခ့ဲၿပီး ဦးေလွာင္ႏွင္ ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူႀကီးမ်ားအား အေၾကာင္းစုံကိ ု
ေျပာၾကားသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူႀကီးမ်ား၏ ၀မ္းသာမႈမွာလည္း အတုိင္းအတာမရိွၿပ၊ီ ထို႔ေနာက္ 
အလုိေတာ္ရေက်ာင္းတြင္ က်ိန္းစက္ၿပီး အာလံသုိ႔ ျပန္၍ ဆရာေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕ကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့သည ္။ 
အရွင္မဟာနႏၵ ျပန္ၾကြသည့္ေန႔တြင္ ေနရွင္နယ္ေက်ာင္းသို႔ နတ္မီွေတာရဆရာေတာ ္ ဦးကလ်ာဏ၊ 
ဆရာေတာ္ရဲ႕ ညီမ, ေနာက္ေကာင္းမႈေက်ာင္းဆရာေတာဦ္းေကလာသႏွင့္ ဆရာေတာ္အခ်ဳိ႕ 
သတင္းၾကား၍ လာေရာက္ေမးျမန္းၾကသည္။ ဆရာေတာ္အရွငဥ္ကၠ႒က အေၾကာင္းစုံကိ ု ေျပာျပရာ 
မိမိတုိ႔လည္းလိုက္မည္ဟု ေျပာၾကသည္။ ဆရာေတာ္က မိမအိား အရွင္မဟာနႏၵက အလိုေတာ္ရဂုိဏ္း 
သံဃာမ်ားက ေထာက္ပ့ံလိုက္သည့ ္ ေငြက်ပ္ ငါးဆယ္ကို ခရီးစရိတအ္ျဖင့္ ေပးပါေၾကာင္း 
မိမိတုိ႔ငါးဦးတည္းသာ သြားမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားသျဖင့္ စရိတ ္ငါးက်ပ္ကုိသာ မိမိလက္ခံ ယူလုိက္ေၾကာင္း 
တည္းခုိေရးစသည္အတြက္ ၀န္မတက္ေစလုိသျဖင့္ ငါးဦးတည္းသာ သြားမည္ဟ ုဆံုးျဖတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားသည္။ နတ္မီွဆရာေတာ္ ဦးကလ်ာဏက မိမိစရိတ္ျဖင့္ လုိက္မည ္လက္ခံပါဟ ုအတင္းအၾကပ္ 
ေတာင္းဆိုသျဖင့္ လက္ခံလုိက္ရေလသည္။ 

ထိုေန႔ႏွင္႔ ေနာက္တစ္ေန႔လုံး ဆရာေတာ္ႏွင့္ အရွင္အရိယဓမၼ, ဆရာႀကီးဦးကြန္႔, ဆရာဦးကုိကု ိ
ႀကီးတို႔မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မွတ္စုမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ေရးကူးရင္း အလုပ္ 
ရႈပ္ေနၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒အား ရႈတ္ခ်ခ့ဲၾက၊ ၾကဥ္ပယ္ခ့ဲၾကေသာ 
ေနရွင္နယ္ေက်ာင္းတြင္ မိမိတုိ႔၏ သားသမီးမ်ားကုိ ေက်ာင္းထားလွ်င္ ထားသည့္ဒကာ ဒကာမတုိ႔အား 
သပိတ္ေမွာက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ရသဲည့္ သတၱိထူးရိွေတာ္မူၾကေသာ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕မ ွ
သာသနာ့အာဇာနည္ ဆရာေတာ္တို႔ကား တုတ္တုတ္မွ် မလုပ္ၾက၊ သတင္းၾကားသိေသာ္လည္း 
မသိဟန္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ခ်ီးက်ဳးၾကည္ညိဳဖြယ္ သာသနာအ့ာဇာနည္သူရဲေကာင္းႀကီးတုိ႔ေပတည္း။ 
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ဗုဒၶသာသနာအဖြဲ႕ ခရီးထြက္ၿပီ 

ဧၿပီလ(၂၈)ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာအ္ရွင္ဥကၠ႒ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕၀င္(၆)ဦးပါ၀င္သည္ ့
ဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႕သည္ မည္သည့္အခမ္းအနား အေဆာင္အေယာင္မွ် မပါဘ ဲ စာအုပ္တစ္ထုတ္ႏွင့္ 
လြယ္အိတ္ကုိယ္စီ လြယ္လွ်က ္ ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ပင ္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕မွ အာလံၿမိဳ႕သို႔ 
စတင္ ခရီးထြက္ခ့ဲၾကသည္။ နံနက္(၉)နာရီတြင ္အာလံသုိ႔ ေရာက္ရွိရာ၊ ကားဂိတ္တြင္ အရွင္မဟာနႏၵႏွင့္ 
ရဟန္း သံုးေလးပါး၊ ေက်ာင္းသား သံုးေလးဦးတို႔ ႀကိဳဆိုေန ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ၾကေလသည္။ ထိုေန႔တြင ္
အာလံၿမိဳ႕။ ဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္း အရွင္မဟာနႏၵထံတြင ္ ရပ္နားၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္က ဆရာေတာ္ 
အရွင္ဥကၠ႒သည ္ ဘားမားဂ်ာနယ္, တုိးတက္ေရး မဂၢဇင္းတို႔တြင ္ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္၊ 
ဘာသာေရးေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ေရးေနရာ အာလံၿမိဳ႕မွာ စာေပလုိက္စားသူတို႔က ၾကားဖူးေနၾကသည္။ 
ဆရာေတာ္ေရာက္လာေၾကာင္း ၾကားသိရ ေသာအခါ လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၿပီး ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားၾကရာ 
ဆရာေတာ္ကလည္း ျပန္ လည္ေျဖၾကား ေလသည္။ 
 
ျမ၀တီလူထြက္ႀကီး ဆရာအုန္း 

တစ္ခ်ိန္က တရားပြဲမ်ားျဖင့္ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ စည္ကားေက်ာ္ၾကားခ့ဲေသာ စစ္ကိုင္းေတာင္ရုိးတြင္ 
သီတင္းသံုးသည္ ့ နုိင္ငံေက်ာ္ဓမၼကထိက, ၀ိပႆနာနည္းျပ, ျမ၀တီ ဆရာေတာ္ဟူေသာ ဆရာေတာ္ 
တစ္ပါး ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုဆရာေတာ္သည ္ လူထြက္ၿပီးသည္ ့ ေနာက္ပ္ုိင္း အာလံၿမိဳ႕တြင္၍ 
လာေရာက္၍ အေျခခ်ေနထိုင္သည္။ အမည္ကား ဆရာႀကီး ဦးအုန္းျဖစ္သည္။ ထိုဆရာႀကီးသည ္
ဆရာေတာ္အရွင္မဟာနႏၵႏွင့္ ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္၍ ေက်ာက္ကြင္း၀ါဒ ၿပိဳင္ပြဲအေၾကာင္းကိ ု အလံုးစံု 
သိရိွၿပီးျဖစ္သည္။ သူသည္လည္း ဗုဒၶသာသနာကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတစ္ဦး ျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာဘက္က 
နိုင္ေစခ်င္သည္။ ပိဋကတ္စာေပ တတ္ကၽြမ္းသူျဖစ္၍ ပိဋကတ္စာေပတစ္ခ်ဳိ႕တြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား 
ရိွေနသည္ကိုလည္း မေက်နပ္သူ ျဖစ္သည္။ ဤခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ျပ၍ ခရစ္ယာန္တုိ႔က 
အနုိင္ယူသြားမည္ကုိလည္း စုိးရိမ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာအ္ရွင္ဥကၠ႒ႏွင္ ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ ေလ့က်င့္ရန ္
ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဆရာေတာ္ထံသို႔ ေရာက္လာခ့ဲသည္။ 
 
တ္ိုက္ပြဲေလ့က်င့္ခန္း 

ဆရာေတာ္ႏွင့္ အလႅာပ သလႅာပ အနည္းငယ္ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ဆရာႀကီးဦးအုန္းက 
ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား အေၾကာင္းကို စတင္ေဆြးေႏြးသည္။ ဆရာေတာ္ကလည္းျပန္လည ္ ေဆြးေႏြးသည္ 
“ဆရာေတာ္ အခုသြားၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာေျပာရမယ့္ ကိစၥက အေတာ္မလြယ္ဘူး ထင္တယ္ဘုရား။ 
တစ္ဖက္ကလည္း ပိဋကတ္စာေပတတ္ကၽြမ္းတဲ ့ ဘုန္းႀကီးလူထြက္ႀကီးေတြ ပါတယ္ဆုိတာကုိး, 
တပည့္ေတာ္ ေစာေစာက ေလွ်ာက္ထားခ့ဲသလုိ ပိဋကတ္ေတာ္ထဲမွာ ေရွ႕ - ေနာက္မညီညြတ္တာေတြ။ 
အစပ္အဟပ္မတ့ဲတာေတြက ကြက္ၾကားကြက္ၾကား ပါေနတာဘုရား။ အဲဒါေတြဟာ ဘုရားေဟာေတြပဆုိဲၿပီး 
သူတုိ႔က ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ရင ္ ဆရာေတာ္ ကဘယ္လုိ ေခ်ပမလဲဘုရား”။ “အဲဒီလိုဆုိေတာ့လည္း.. 
ဖြတ္ၿမီးႏွင့္ ဖြတ္ခ်ည ္ ဆုိတာမ်ဳ ိး လုိ သူေ၀ဖန္တ့ဲ ေမးတ့ဲအထဲကပ ဲ အေျဖျပန္ရွာၿပီး ေခ်ပရမွာေပါ့ 
ဒကာႀကီးရယ္́ ´။ ``သိပ္ၿပီး မလြယ္ဘူးထင္တယ္ ဆရာေတာ္ ”၊ “ဒါကကုိယ္လက္ခံယံုၾကည္ဖုိ႕မွ 



 

 pmrsufESm-15  
 

မဟုတ္တာဘဲဟာ။ ေျပလည္ေအာင္ ရွင္းျပရမယ့္သေဘာ သက္သက္ဆိုေတာ့ အဲဒီ 
ပိဋကတ္စာေပေတြကုိပဲ ျပန္ၿပီးခံတပ္ လုပ္ရမွာေပါ့ ဒကာႀကီးရယ”္။ “ဒါျဖင့္ရင္….ဒီလုိ႔လုပ္ဘုရား, 
တပည့္ေတာ္က ခရစ္ယာန္ဘက္ကေနၿပီး ပိဋကတ္ေတာ္နဲ႕ တရားေတာ္ေတြကုိ ေ၀ဖန္မယ္၊ အဲဒါ 
ဆရာေတာ္က သူ႔ဟာနဲ႕သူေျပေအာင္ ျပန္ၿပီး ေခ်ပၾကည့္စမ္းပါ ဆရာေတာ္။ တိုက္ပြဲအတြက ္
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ဳိး ေပါ့ဘုရား။ ဘယ့္ႏွယ္လည္း ဆရာေတာ္”။ 

“သိပ္ေကာင္းတာေပါ့ ဒကာအုန္းရာ၊ ဒါမွ ဦးပဇင္းလည္း ဟုိမွာ တကယ္ေ၀ဖန္ ေခ်ပတ့ဲအခါ 
တက္နည္း, ဆုတ္နည္း, ေကြ႕နည္း, ၀္ုိက္နည္း, တုိက္နည္းေတြ အက်င့္ရတာေပါ”၊ 
“ပြဲမ၀င္ခင္ ျပင္ကက်င္းပဆိုသလို၊ ဇာတ္တိုက္ၾကည့္တ့ဲ သေဘာေပါ့ ဆရာေတာ”၊ “လုပ္ေလ၊ ကဲ…… 
ၾကာတယ္ စေလဗ်ာ ဒကာအုန္း”။ 

ဤတြင္ဆရာအုန္းသည ္ ပိဋကတ္တြင ္ ေတြ႕ရွိရေသာ ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္မ်ားကုိ စတင္ထုိးႏွက္၍ 
တိုက္ခုိက္ေ၀ဖန္ေလေတာ့သည္။ ဆရာေတာ္ကလည္း အည့ံမခံဘဲ ျပန္လွန္၍ ခုခံေခ်ပသည္။ 
ဆရာႀကီးဦးအုန္းသည္ ပိဋကတ္စာေပကုိ နိုက္နုိက္ခၽြတ္ခၽြတ ္ေလ့လာထား သူျဖစ္သည္။ စာမွတ္မဟုတ္ဘဲ 
တကယ့္စာတတ္ျဖစ္သည္။ ျမ၀တီဆရာေတာ္ဘ၀ ျမန္မာနုိင္င ံ တစ္နံတစ္လ်ား တရားပြဲႀကီးမ်ားကုိပင္ 
ေအာင္ျမင္စြာ ေဟာေျပာခ့ဲသူျဖစ္၍ စကားလည္း တတ္လွသည္။ အေျပာလည္း ေကာင္းးလွသည္။ 
အနယ္နယအ္ရပ္ရပ္တြင္ ရဟန္း,ရွင္လူမ်ဳိးစုံန႕ဲ ေတြ႕ထိခ့ဲရ၍ ေမးခြန္းေပါင္းစုံႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ခ့ဲရ 
ဖူးသူျဖစ္သည္။ 

ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဆရာႀကီး ဦးအုန္းတုိ႔၏ ပိဋကတ္တိုက္ပြဲကား သူရဲေကာင္းႏွစ္ဦးစီး 
ခ်င္းထိုးသည့္ပြဲႏွင့္ပင္ တူေတာ့သည္။ တစ္ဦးက တင္လုိက,္ တစဦ္းကေခ်ပလုိက္, အေထာက္ 
အထားအကိုးအကားမ်ား ျပလုိက္ႏွင္ ့ပါဠိေတာ,္ အ႒ကထာ, ဋီကာ, အႏုမဓ ုေယာဇနာ, ဂ႑ိ စုံတကာစိ 
ျပည့၀္လွဘိသည္။ ေဘးမွနားေထာင္ေနသည့္ ပရိသတ္တြင္ အသက္မရႈနုိင္ေအာင္ ျဖစ္ရသည္။ 
ယခုေခတ္ကဲ့သုိ႔ “ရီေကာ္ဒါ ကက္ဆက္”တုိ႔ ေပၚေပါက္သည့ ္အခါသာ ျဖစ္ခ့ဲလွ်င္ အသံဖမ္းထားလုိက္ပါက 
ဗုဒၶသာသနာအတြက ္အလြန္အက်ဳ ိးရိွမည့္ ပိဋကတ္စစ္တမ္းႀကီးကုိ ရရိွေပလိမ့္မည္။ ဆရာအုန္းမွာလည္း 
ေျပာရင္းေျပာရင္း စိတ္ပါလာကာ, မရပ္မနား, ဒလစပ္ တုိက္ခိုက္ေ၀ဖန္ေနရာ ေန႔လည္မွသည္ ညေန 
ထမင္းစားခ်ိန ္ တိုင္ေအာင္ ၾကာျမင့္လာခ့ဲရာ အိမ္သို႔ပင္ မျပန္ေတာ့ေခ်။ အရွင္မဟာနႏၵ ၀ယ္ေကၽြးသည့ ္
ေခါက္ဆြဲေၾကာ ္စားခ်ိန္ေလာက္သာ အနားယူေလသည္။ 

ညေနစာ စားၿပီးေနာက္ ဆက္လက္၍ ေဆြးေႏြးေ၀ဖန္ျပန္သည္။ ည (၁၂)နာရီအခ်ိန ္ ေရာက္ေသာ္မွ 
နံနက္ဆက္ရမည့္ ခရီးအတြက္ နတ္မီွဆရာေတာ္ ဦးကလ်ာဏက သတိေပးေတာ့မွပင္ ဆရာအုန္းမွာ 
မခ်င့္မရဲႏွင္ ့အဆုံးသတ္ရပ္လုိက္ရသည္။ 

“တပည့္ေတာ ္ ခုလုိ ေ၀ဖန္တာကုိ ဆရာေတာ္က မဆုိင္းမတြ သြက္သြက္လက္လက္ႏွင့္ 
အေထာက္အထား ခုိင္ခုိင္လံုနဲ႕ ေခ်ပနုိင္တာကုိ ၾကားရေတာ ့ …အဲ….ဟုိပြဲမွာ ဆရာေတာ္ န္ုိင္ၿပီလို႔ 
တပည့္ေတာ္က်ိန္းေသ ေျပာရဲတယ္ဘုရား။ ဆရာေတာ္နိုင္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဟုိဘုန္းႀကီးလူထြက ္
ခရစ္ယာန္ေတြဟာ တပည့္ေတာ္အခုလိ ု ေ၀ဖန္သေလာက္ မေ၀ဖန္နုိင္ပါဘူး။ တပည့္ေတာ္ေတာ ့
အရွင္ဘုရားနဲ႕ ဗုဒၶဘာသာအတြက္ စိတ္ခ်ၿပီဘုရား၊ အခုမွပ ဲ ရင္ေအး ရေတာ့တယ္။ 
၀မ္းသာလွပါတယ္ဘုရား”။ ဟုေျပာရင္း ဆရာေတာ္အား ဦးကုန္းခ်၍ ကန္ေတာ့ေလသည္။ 
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အလုိေတာ္ရရြာသုိ႔ 
ဧၿပီလ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာအ္ရွင္ဥက႒ႏွင့္အဖြဲ႕သည ္ ျမ၀တီဆရာႀကီး ဦးအုန္းပုိ႔လွဴသည္ ့

ဆြမ္းကုိ အရွင္မဟာနႏၵ၏ ဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္းတြင္ပင ္ဘုဥ္းေပးၿပီး ေန႔လည ္ (၁၂)နာရီတြင ္အာလံမွ 
ထြက္ခဲ့သည္။ အရွင္မဟာနႏၵလည္း လိုက္ပါလာခ့ဲသည္။ ၀က္ထီးကန္သုိ႔ ညေနအခ်ိန္ေရာက္သည္၊ 
၀က္ေျမေတာေက်ာင္းတြင ္ စတည္းခ်ၾကသည္။ ၀က္ေျမေတာေက်ာင္းတြင္ အလိုေတာ္ရဂုိဏ္း၀င္ 
သံဃာအပါး(၃၀)ခန္႔ ေရာက္ရိွေနၾကသည္။ ၀က္ထီးကန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ဒကာ/ဒကာမမ်ားလည္း 
ေရာက္ရိွလာၾကသည္။ ဆရာေတာ္သည ္ ရဟန္းရွင္/လူ/ပရိသတ္တုိ႔အား ခရစ္ယာန္ဘာသာ ေပၚေပါက ္
လာပုံ သမၼာက်မ္းစာမ်ား အေၾကာင္းႏွင္ ့ဂုိဏ္းကြဲပံုတုိ႔ကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ ေဟာေျပာသည္။ 

ေနာက္တစ္ေန႔ ဧၿပီလ(၃၀)ရက္၊ နံနက္(၅)နာရီအခ်ိန္ေလာက္တြင္ အလုိေတာ္ရ ဂုိဏ္း၀င္ 
ဆရာေတာ္မ်ား တစ္ေက်ာင္းလွ်င္ လွည္းတစ္စီးက်စီႏွင့္ လာေရာက္ႀကိဳဆုိၾကရာ လွည္းအစီးေပါင္း 
တစ္ရာေက်ာ္ရိွသည္၊ ေနမထြက္မွီပင္ ဆရာေတာအ္ရွင္ဥကၠ႒ႏွင္အ့ဖြဲ႕ စီးနင္း လုိက္ပါေသာ လွည္းကို 
ေရွ႕ဆံုးမွထား၍ သံဃာေတာ္မ်ား စီးသည့္ လွည္းအစီးတစ္ရာေက်ာ္ လွည္းတန္းႀကီးသည္ 
၀က္ထီးၿမိဳ႕တြင္းမ ွ ျဖတ္၍ အလိုေတာ္ရရြာဘက္သို႔ ဦးတည္ ေမာင္းႏွင္လာရာ တစ္ၿမိဳ႕လုံး 
အံုးအံုးကၽြက္ကၽြက္ ထြက္၍ ၾကည့္ၾကသည္။ ကားဂိတ္တြင ္ ေကာ္ေဇာခင္းထားေသာ လွည္းအစီး 
သံုးဆယ္ခန္႔ကိ ု ေတြ႕ၾကရသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ခရီးဆက္လာမည့္ ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာအဖဲြ႕ကိ ု ႀကိဳဆိုရန္ 
ေစာင့္ဆ္ုိင္းေနသည္ ့ဦးေရႊေအာင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ခရစ္ယာန္တို႔၏ လွည္းအုပ္စုျဖစ္ေလသည္။ 

နံနက္(၆)နာရီခန္႔တြင္ အလိုေတာ္ရ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီး၏ ေက်ာင္းသို႔ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒တုိ႔အဖြဲ႕ 
ေရာက္ရိွၾက၍ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား ရိိွခုိး၀တ္ျပဳၾကေလသည္။ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ ္
ဘုရားႀကီး၏ ၀မ္းေျမာက္မႈကား အတိုင္းအတာမရိွပင ္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဆရာေတာအ္ရွင္ဥကၠ႒၏ 
ပုခံုးေပၚလက္တင္၍ ႏွစ္လိုဖြယ္ သာရဏိ ကထာမ်ားကုိ ျမြက ္ၾကားေနေလသည္။ 
 
၀ါဒၿပိဳင္ပြဲ မ႑ပ္သုိ႔ 

ထို႔ေနာက္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ လွည္းတန္းႀကီးသည္ ေက်ာက္ကြင္းရြာ 
၀ါဒၿပိဳင္ပြဲ မ႑ပ္ဆီသုိ႔ ဦးတည္ထြက္ခြာလာၾကသည္။ နံက္ (၉)ေက်ာ္တြင္ေရာက္ရိွၿပီး မ႑ပ္ႀကီးအတြင္းရိွ 
ဗုဒၶဘာသာဘက္သံဃာစဥ္ေပၚတြင ္ဒကာမ်ားက ပင့္ေဆာင္ ေနရာခ်ထားေပးၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား 
အထူးပင ္ ရႊင္လန္း၀မ္းေျမာက္ေနၾကသည္။ ရြာသူႀကီး ဦးေလွာင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား 
စိတ္ေအးရေပသည္။ ဦးေလွာင္၏ ႏွမမ်ားျဖစ္ၾကသည့ ္ ေဒၚေအး, ေဒၚခတို႔ ေခါင္းေဆာင္၍ 
သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ဆြမ္းကြမ္းေ၀ယ်ာ၀စၥကို ေခၽြးတစ္လံုးလံုးႏွင့္ စီမံခ်က္ျပဳတ္ေနၾကသည္။ 
သူတုိိ႔ကား ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြက္မို႔ ပင္ပမ္းသည္ဟု မထင္။ ရႊင္ပ်၀မ္းသာစြာ အားတက္သေရာ 
လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ျမင္ရသည့္အျပင္ သာသနာ့အာဇာနည္ဘြဲ႕ထူး ခ်ီေလာက္သည့္ 
ေတာင္တြင္း ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒ကိုယ္တုိင္ ၀ါဒၿပိဳင္ပြဲ ဆင္ႏြဲမည္ဟု ၾကားသိရေသာေၾကာင့္ 
အားတက္ေနၾကသည္။ ဗုဒၶသာသနာအတြက္ အသက္ပင္ ေသေစေတာ့ဟူေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ 
အပင္ပမ္းခံ၍ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဆရာေတာ္မ်ား ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၿပီးအခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဒကာအခ်ဳိ႕ေရာက္လာၾက၍ 
ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္ ဆရာမ်ားက ေဟာေျပာပြဲအတြက္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည္။ 
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ထို႔ေနာက္ ေက်ာက္ကြင္းရြာမွာ ဓမၼဆရာဦးေရႊေအာင္ေရးသားေသာ ဗုဒၶဘာသာစစ္တမ္းဟူေသာ 
စာအုပ္ကေလးကုိ ဆက္ကပ္ၾကသည္။ 

ထိုေန႔ညေနဘက္တြင ္ ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာေခါင္းေဆာင္မ်ား လာေရာက္၍ ဆရာေတာ္ကိ ု
ႏႈတ္ဆက္သည္။ သူတုိ႔သည ္ သာယာ၀တီ ဦးေဥယ်ကို ေတြ႕ရမည္ဟု ထင္မွတ္ထား ၾကရာ ယခုမူ 
ေတာင္တြင္းဆရာေတာ္ အရွင္ဥကၠ႒ကုိ ေတြ႕ႀကရေသာအခါ အလြန္ပင္ အံ့အား သင့္ေနၾကေလသည္။ 
သို႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္ တိုးတက္ေရး မဂၢဇင္းတြင ္ ဆရာေတာ္၏ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ဖတ္ဖူးၾကသည္။ 
လူခ်င္းတစ္ႀကိမ္မွ်ပင္ မေတြ႕ဖူးၾကေပ။ 

စကားအနည္းငယ္ေျပာဆုိၾကၿပီးေနာက္ ေဟာေျပာပြဲအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေရးဆြဲရန ္
ေလွ်ာက္ထားရာ ဆရာေတာ္အရွငဥ္ကၠ႒က ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္ သက္သလုိ ေရးဆြဲရန ္
လႊဲအပ္လုိက္သည္၊ ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔က ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေရးဆြဲတင္ျပၾကသည္။ 
 
ေဟာေျပာပြဲ လိုက္နာရာစည္းမ်ဥ္း 
(၁) နံနက(္၇)နာရီတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာေျပာပြဲကိ ုစတင္ဖြင့္လွစ္ရန္။ 
(၂) သဘာပတိအျဖင့္ ခရစ္ယာန္တုိ႔ဘက္မွတစဦ္း ဗုဒၶဘာသာဘက္မွတစ္ဦး နွစဦ္းတင္ရန္။ 
(၃) (၇)နာရီမွ (၇း၁၅)နာရီအထိ ခရစ္ယာန္သဘာပတိက မိန္႔ခြန္းေျပာရန္ (၁၅)မိနစ္။ 
(၄) (၇း၁၅) မွ (၇း၃၀)အထိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သဘာပတိက မိန္႕ခြန္းေျပာရန္(၁၅)မိနစ္။ 
(၅) (၇း၃၀)မွ (၈း၁၅)မိနစအ္ထိ ခရစ္ယာန္တုိ႔ဘက္မွ ဗုဒၶဘာသာကုိ ေ၀ဖန္ေဟာေျပာရန္ (၄၅)မိနစ္။ 
(၆) (၈း၁၅)မွ (၉)အထိ ဗုဒၶဘာသာဘက္မွ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ေ၀ဖန္ေဟာေျပာရန္ (၄၅)မိနစ္။ 
(၇) (၉)နာရီမွ(၁၂)နာရီအထိ ေဟာေျပာပြဲႀကီးကုိ ရပ္နားထားရန္။ 
(၈) ေန႔လည္(၁၂)နာရီတြင္ေဟာေျပာပြဲကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္။ 
(၉) (၁၂)နာရီမ ွေန႔ (၂)နာရီအထိ ဗုဒၶဘာသာဘက္မွ ေ၀ဖန္ေဟာေျပာရန္အခ်ိန္(၂)နာရီ။ 
(၁၀) ေန႔(၂)နာရီမွ ညေန(၄)နာရီအထိ ခရစ္ယာန္ဘက္မွ ေ၀ဖန္ေဟာေျပာရန္။ 
(၁၁) ညေန(၄)နာရီတြင္ ႏွစ္ဘက္ေသာ သဘာပတိမ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာေဟာ ေျပာပြဲ 
႐ုပ္သိမ္းစာကုိ ဖတ္၍ ေဟာေျပာပြဲႀကီးၿပီးဆံုးေၾကာင္းေၾကညာရန္။ 

 
ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒က သေဘာတူလက္ခံ၍ လက္မွတ္ေရးထုိးေပးလိုက္သည္။ ညေနဘက္တြင္ ျပည္၊ 

ေပါင္းတည္၊ ေရႊေတာင္စသည့္ အရပ္ေဒသမ်ားမွ သံဃာေတာ္အခ်ဳိ႕ လွည္းမ်ားႏွင့္ ေရာက္လာၾကသည္။ 
ထိုအထတဲြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ ေလာကုတၱရာသိမ္ကုန္းဆရာေတာ္ အရွင္ကု႑လလည္း ပါလာေလသည္။ 
အလုိေတာ္ရဂုိဏ္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးကပါ သေဘာတူႏွစ္သက္ၾကသျဖင့္ 
ေဟာေျပာပြဲႀကီးတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ဘက္မ ွ သဘာပတိလုပ္ရန္ ေတာင္ငူဆရာေတာ္အား 
ေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကသည္။ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒သည ္ နက္ျဖန္ပြဲ သဘာပတိမိန္႔ခြန္း (၁၅)မိနစ္ စာကို 
ေလာကုတၱရာဆရာေတာ္ႏွင္ ့တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ 

မ႑ပ္ႀကီး၏ ပတ၀္န္းက်င ္ ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ကား နက္ျဖန္ပြဲႀကီးအတြက္ ေရာင္းခ်ရန ္
စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ လဘက္ရည္ဆုိင္မ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ားျဖင့္ စည္ကားေနေလသည္။ ခရစ္ယာန္ဆရာႀကီးမ်ား 
ကလည္း ဓမၼဆရာဦးေရႊေအာင္၏ ေနအိမ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ေဆာ္ႏွက္ရန္ ဗုဒၶ၀င္ႏွင့္ ဗုဒၶက်မ္းစာ အခ်ဳိ႕မွ 
အခ်ကအ္လက္မ်ားကုိ စုေပါင္းတို္င္ပင္၍ ရွာေဖြထုတ္ႏႈတ္ မွတ္သားခ်က္မ်ားကုိ ေရးကူးေနၾကသည္။ 
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အထူးသျဖင့္ “ေလာကမ်က္မွန”္ စာေစာင္တြင္ ပါရိွေသာ ဆရာေတာ္ဦးေဥယ်၏ ေရးသားခ်က္မ်ားကု ိ
အဓိကထား၍ ထုိးႏွက္ၾကရန္ မွတ္သားေနၾကသည္။ အရွင္ဥကၠ႒သည္ ဦးေဥယ်က့ဲသုိ႔ ေျပာဆုိလိမ့္မည္ဟ ု
ယူဆေနၾကဟန္ရိွသည္။ ဤအတိုင္းဆုိလွ်င္ သူတုိ႔ဘက္က နိုင္ဘို႔ေသခ်ာၿပီ။ ဤသုိ႔ တြက္ဆ၍ ေျပာေနရာ 
ခရစ္ယာန္ပရိသတ္မ်ားမွာ အလြန္တက္ၾကြေန ၾကေလသည္။ 

အရွင္ဥကၠ႒၏ အေၾကာင္းႏွင့္ အရည္အခ်င္းတို႔ကုိ တိတိက်က် မသိရိွၾကဘ ဲ အထင္အျမင 
ေသးေနျခင္းသည ္သူတုိ႔အဖို႔ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ မဟာအမွားႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ၾကရေပေတာ့မည္။ 
 
၀ါဒၿပိဳင္ပြဲႀကီး 

ဤေန႔ကား ျမန္မာနိင္င ံ ဗုဒၶသာသနာသမုိင္းတြင္ မြန္ကြန္းတင္ရမည့္ေန႔ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ 
ဖန္ရွင္းဆင္ ဣႆရနိမၼာန၀ါဒႏွင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ အနတ၀ၱါဒတုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ ့ ေန႔ႀကီး ျဖစ္သည္။ 
ေထာင္ေသာင္းမကေသာ ပရိသတ္ႀကီး၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရား၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ေဟာေျပာၾကျခင္းျဖစ္၏။ 
တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ ပဋိပကၡ မျဖစ္ၾကဘ ဲ ေပ်ာ္ပ်ာ္ပါးပါးႀကီး ယွဥ္ၿပိဳင္ ေဟာေျပာၾကရာ ဤၿပိဳင္ပြဲမ်ဳိးကား 
ျမန္မာနုိင္ငံသမုိင္းတြင ္ တစ္ႀကိမ္တည္းသာ ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသည့ ္ ပထမႏွင့္ေနာက္ဆုံး 
ယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာေျပာပြဲႀကီးျဖစ္သည္။ 
 
ပရိသတ္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ 

ထိုေန႔ အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္မွစ၍ ေက်ာက္ကြင္းရြာ ပတ္၀န္းက်င္ရိွ ရြာမ်ားမွ ေက်ာက္ကြင္း မ႑ပ္ႀကီးဆီသို႔ 
ဦးတည္၍ လာေနၾကေသာ လွည္းသံ, လူသံတို႔မွာ ဆူညံ၍ ေနၾကသည္။ ၀က္ထီးကန္ၿမိဳ႕မွ ေျခလွ်င ္
လာၾကေသာ လူတန္းႀကီးမွာလည္း အဆက္မျပတ ္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ နံနက္(၅)နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင ္
မ႑ပ္ႀကီးတစ္လုံး ျပည့္သြားေလသည္။ ေနာက္ထပ္ေရာက္လာၾကေသာလွည္းမ်ားႏွင့္ လူမ်ားမွာ 
မ႑ပ္အျပင္ဘက္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနရာယူၾကရသည္။ အခ်ဳ ႕ိမွာ ထုိင္ဖုိ႔ပင ္ ေနရာမရ၍ 
မတ္တပ္ရပ္ေနၾကရေလသည္။ ေရႊေတာင္၊ ျပည္၊ေပါင္းတည္၊ ေပါင္းတလည္၊ ေပါက္ေခါင္း၊ ျမန္ေအာင္၊ 
ဟသၤာတစေသာ ရပ္ေ၀းေဒသမွ လူမ်ားပါ လာေရာက္ၾကသျဖင့္ ပရိသတ္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရိွမည္ဟ ု
ခန္႔မွန္းရေလသည္။ 

သံဃာစဥ္ေပၚတြင္လည္း အာဂႏၱဳက ရဟန္းမ်ားႏွင့္ အလိုေတာ္ရဂိုဏ္း၀င္ သံဃာေတာ္မ်ားပါ 
ေနာက္ထပ ္ ေရာက္ရွိလာၾကသျဖင့္ စုစုေပါင္း သံဃာေတာ ္ ႏွစ္ရာေက်ာ္ျဖစ္သြားသည္။ ရန္ကုန္မ ွ
ညြန္ၾကားခ်က္အရ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ရာဇ၀တ္၀န္ႀကီး ဦၾကင္, တရားသူႀကီးႏွင့္ ပုလိပ္မ်ားသည္လည္း လာေရာက္၍ 
ေစာင့္ေရွာင့္ ေပးေနၾကသည္။ မ႑ပ္အနီးတြင္ယာယီစခန္းဖြင့္၍ အရာရိွမ်ားကပါ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနၾကသည္။ 
 
ၿပိဳင္ပြဲႀကီးစၿပီ 

(၇)နာရီထုိးရန္ ငါးမိနစအ္လိုတြင္ ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သံဃာစဥ္၏အေရွ႕ မ႑ပ္အတြင္ 
ေျမျပင္ေပၚ၌ စီတန္းခင္းထားေသာ ကုလားထုိင္မ်ားေပၚသို႔ သြားေရာက္ၿပီး စီ၍ ထိုင္ ေနၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာ 
အဖြဲ႕၀င္မ်ားကလည္း ေျမာက္ဘက္ျခမ္းရိွ သံဃာစဥ္ေရွ႕ ေျမေပၚတြင္ တန္းစီခင္းထားသည့္ ကုလားထုိင္မ်ား 
ေပၚသို႔ သြားေရာက္ထိုင္ၾကသည္။ သဘာပတိမ်ားအတြက ္ ေနရာကုိ ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ 
အတန္းအလယ္တြင္ စားပြဲတစ္လံုးခ်၍ စားပြဲ၏ တစ္ဘက္ တစ္ခ်က္တြင္ ကုလားထုိင္တစ္လံုးစီ 
ခ်ထားေလသည္။ 
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သဘာပတိမ်ား၏ စားပြဲေရွ႕တြင္ ခံုျမင့္တစ္ခု ခ်ထား၍ ခုံျမင့္၏ေရွ႕တြင ္ စာပြဲတစ္လံုးရွိသည္္ 
စားပြဲေပၚတြင ္ ေရခ်ဳိင္႔၊ ဖလ္ခြက္နွင့္ စားပြဲတင္နာရီတစ္လံုးကို တင္ထားသည္၊ သဘာပတိ၏ 
စားပြဲေပၚတြင္လည္း ေရခ်ဳိင္႔ႏွင့္နာရီတစ္လုံးစီ ရိွသည္။ 
(၇)နာရီတိတိအခ်ိန္တြင္ ခရစ္ယာန္သဘာပတိ ဦးေရႊမွန္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာသဘာပတိ ဆရာေတာ္ဦးကု႑လ 
တို႔သည္ သဘာပတိမ်ားေနရာသုိ႔ ၾကြေရာက္လာၾကၿပီး ေနရာယူထုိင္ၾကသည္။ ဦးေရႊမန္ွက ၀ါဒယဥ္ွၿပိဳင ္
ေဟာေျပာပြဲဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ၍ သဘာပတိမိန္႔ခြန္းကုိ စတင္ေျပာၾကားသည္။ 
 
ဦးေရႊမွန္သဘာပတိမိန္႔ခြန္း 

ၾကြေရာက္လာၾကတ့ဲ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား။ အားလုံးဟာ 
ဒီေန႔ဒီေနရာမွာ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္အရ လာေရာက္စုေ၀းေနၾကရပါသည္။ အမ်ားသိၾကတဲ့အတုိင္း ဒီပြဲဟာ 
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ဘယ္ဟာက ေကာင္းတယ္၊ မွန္တယဆုိ္တာကုိ ယဥွ္ၿပိဳင္ေဟာေျပာ 
ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္၊ အဒဲီလုိ ေဟာေျပာတ့ဲအခါမွာ တစ္ဖက္ဘာသာက တစ္ဖက္ဘာသာရဲ႕ ခၽဳိ႕ယြင္းခ်က္ကိ ု
ထုတ္ေဖၚၿပီး ေျပာရပါလိမ့္မည္၊ ေ၀ဖန္ရပါလိမ့္မည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အနုိင္ေျပာၾကရမွာဆုိေတာ ့
တစ္ခါတစ္ရံ ျပင္းထန္တာ ပါျခင္ ပါသြားပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါကိ ုႀကိဳတင္ၿပီး သိထားပါမွ နားေထာင္တဲ ့ပရိသတ္က 
ခြင့္လြတ္နိင္ၾကမွာပါ။ ႏွစ္ဘက္ ေဟာေျပာမယ့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကလည္း ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေျပာၾကပါလိမ့္မယ္။ 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မုန္းတီးေနၾကတဲ့သူေတြ မဟုတတ့ဲ္အတြက္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ပုတ္ခတ္ၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ၀ါဒေရး၊ 
ဘာသာေရးမ်ားကုိသာ ေျပာၾကမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ ခရစ္ယာန္ ပရိသတ္မ်ားကုိ ေျပာလုိပါတယ္။  

ခရစ္ေတာ္ ဟာ အလြန္ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ၿပီးေတာ့ သူရဲ႕တရားေတာ္ဟာ သူ႕ကုိ ကားစင္တင္ၿပီး 
သတ္တဲ့သူေတြကုိ ေတာင္မွ ခြင့္လြတ္ေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီေရရႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ျဖစ္ရပ္ကု ိ စံနမူနာထားၿပီး 
ယဥ္ေက်းၾကပါ။ သည္းခံၾကပါ၊ မခံခ်င္စိတ္၊ ေဒါသစိတ ္ မထားၾကပါနဲ႕။ ဒါမွလည္း ခရစ္ယာန္ေကာင္း 
ပီသပါတယ္။ တစ္ဘက္ပုဂၢိဳလ္က ေဟာတာကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေရာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြကပါ 
ေအးေအးေဆးေဆး ေလးေလးစားစား နားေထာင္ၾကဖုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္၊ ထာ၀ရဘုရားႏွင့္ 
ေရရႈခရစ္ေတာ္၏ ေမတၱာသည္ အားလုံးအေပၚ လြမ္းၿခံ ၾဳကေရာက္ပါေစ…. စသည္ျဖင့္ ဦးေရႊမွန္က 
သဘာပတိမိန္႔ခြန္းကုိ ေျပာၾကားသည္။ 
 
ဦးကု႑လ၏ သဘာပတိမိန္႔ခြန္း 

အလုိေတာ္ရဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးနွင့္ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ား, ဗုဒၶဘာသာ၀င္ 
ဒကာ/ဒကာမ မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ဒကာ/ဒကာမအေပါင္းတို႔ …….. 
ဦးပဇင္းတို႔ရဲ႕ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားဟာ မိမိအားကုိးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မကုိးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိညြန္ျပ 
ေဟာေျပာေသာ တရားေဒသနာကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးသည္ျဖစ္ေစ, မက်င့္သုံးသည ္ျဖစ္ေစ, လူမ်ဳိးမေရြး ဆူၾကံဳ, 
နိမ့္ျမင့္မေရြး အားလုံးေသာ သတၱ၀ါမ်ားအေပၚ မဟာကရုဏာေတာ္ကို ထားေတာ္မူပါတယ္။ အားလုံးကိ ု
သားေတာ္အရင္း ရာဟုလာနဲ႕မျခား တတန္းတစားတည္း ထားၿပီး တေျပးညီ သေဘာထားၿပီး ဒုကၡမ ွ
လြတ္ေျမာက္ရာ, လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း တရားေဒသနာမ်ားကုိ ေဟာေဖၚညြန္၍ ၾသ၀ါဒေပးေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။ 
ကိုယ္ေတာ္တုိင္လည္း ျမင့္ျမတ္စင္ၾကယ္တ့ဲ အက်င့္စာရိတၱရိွၿပီးေတာ့ သတၱ၀ါမ်ားကုိလည္း ျမင့္ျမတ ္
ႀကီးမားေသာ ေမတၱာတရားထားေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္တိုင္ သည္းခံေတာ္မူတယ္၊ “ခႏီၱ ပရမံ တေပါ 
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တိတိကၡာ”အစရိွသည္အားျဖင့္ “သည္းခံျခင္းဟာ အလြန္မြန္ျမတ္တ့ဲ အက်င့္” ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာေတာ ္
မူခဲ့ပါတယ္။  

ျဗဟၼစုိရ္တရားေလးပါးမွာ ေမတၱာကုိ အဦးထားၿပီး ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဗုဒၶရဲ႕တပည့္သား ျဖစ္ၾကတဲ ့
ပုဂၢိဳလ္ဟာ သည္းခံတတ္ ရမယ္၊ ေမတၱာထားတတ္ရမယ္၊ စိတ္သေဘာထား နူးညံ့သိမ္ေမြ႕ရတယ္။ 
ျဗဟၼစုိရ္တရားေလးပါးႏွင့္ ခြင့္လြတ္တတ္ရတယ္။ ခုနင္က ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးေရႊမွန္ေျပာသလုိေပါ့ေလ။ ယွဥ္ၿပိဳင ္
ေဟာေျပာပြဲဆုိေတာ့ မိမိရ႕ဲဘာသာအယူ၀ါဒ ေကာင္းမြန္မွန္ေၾကာင္း အမြန္းတင္ၿပီးေတာ့ သူတစ္ပါးဘာသာရဲ႕ 
ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြကိ ု ေ၀ဖန္ၾကမွာမုိ႔ ႏွစ္ဘက္စလံုးက ေဟာေျပာတာကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ၿပီးေတာ့ 
ယူသင့္ ယူထိုက္တာ၊ ပယ္သင့္ ပယ္ထုိက္တာေတြကုိ မိိမိရဲ႕ ကုိယ္ပုိငအ္သိဉာဏ္နဲ႔ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၿပီးမွ 
မိမိနွစ္သက္ရာကုိ ယူၾကပါရန္ အေလအနက္ ေမတၱာရပ္ခံလုိပါတယ္ ဒကာ/ဒကာမအေပါင္းတို႔ ……စသည္ျဖင္ ့
ျမြက္ၾကားေလသည္။ 

ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာႀကီး ဦးသာဒင္(မႏၱေလး)က စတင္ေဟာေျပာသည္။ ဦးသာဒင္သည္ ဗုဒၶဘာသာ 
ဘုန္းႀကီးလူထြက္ျဖစ္၍ ပထမႀကီးတန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ပါဠိစာေပကၽြမ္းက်ငသ္ည္ဟု နာမည္ႀကီးသည္။ 
ဗုဒၶဘာသာမွ ခရစ္ယာန္ဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းခ့ဲၿပီး တရားေဟာအလြန္ေကာင္းသည္ဟ ုနာမည္ေက်ာ္ၾကားသူ 
ျဖစ္သည္။ 

သူက ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္ ဦးေဉယ် ေရးသားခ့ဲတဲ ့ (ေလာကမ်က္မွန္) အမည္ရိွစာအုပ္ကုိ စတင္ 
တိုက္ခိုက္ေျပာေဟာသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ ႏွိမ္နင္းေရးသားထားေသာ ထုိစာအုပ္ပါ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ ေခ်ပ၍ ရွင္းလင္းသည္။ မူလက ဦးေဉယ်ကုိယ္တိုင္ ၾကြေရာက္၍ ဗုဒၶဘာသာဘက္မွ 
ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟ ု သတင္းႀကီးေနရာ ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာအုပ္စုသည္ ဦးေဉယ် ေရးသည္ ့ ေလာကမ်က္မွန္ကိ ု
တိုက္ခုိက္ေခ်ပရန္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္း စီစဥ္လာခ့ဲၾကသည ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ 
ခ့ဲၾကေသာေၾကာင့္ ပုိင္ပို္င္နုိင္နိုင္လည္း ေဟာေျပာနိုင္ရာ ခရစ္ယာန္ ခ်င္းပရိသတ္မွာ တၿပံဳးၿပံဳးနွင့္ 
အားတက္ရႊင္ပ်ေနၾကေလသည္။ 
 
ဦးသာဒင္၏ တင္ျပခ်က္ 

“ဆရာေတာ္…. ဦးသာဒင္ ေဟာပုံဟာ ေလးတယ္၊ ခရစ္ယာန္တရားေဟာသံေတြ လုပ္ေနတာနဲ႕ 
အခ်ိန္ျဖဳန္းသလုိ ျဖစ္ေနတယ္၊ အခ်က္အလက္စုစည္းၿပီး ျပန္ေခ်ပတာ ကြာဟၿပီး ေ၀းေနတယ္ဘုရား” ဟူ၍ 
ဆရာေတာ္၏အနီးတြင္ ရိွေနေသာ ဦးကိုကိုႀကီးက ဆရာေတာ္အား တုိးတိုးေလွ်ာက္ထားရာ ဆရာေတာ္က 
ဦးသာဒင္ေဟာသမွ်ကုိ ေရးမွတ္ေနရာမွ ျပံဳးၿပီးေခါင္းညိတ ္လုိက္ေလသည္။။ 

ေလာကမ်က္မွန္စာအုပ္တြင္ ပါေသာအခ်ကအ္လက္မ်ားကုိ ေခ်ပၿပီးေနာက္ ဦးသာဒင္သည ္
“ဗုဒၶ၀င္”ကို ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္ေလသည္။ ဗုဒၶ၀င္ဟာ ေဂါတမရဲ႕ျဖစ္စဥ္ကုိ ေဖၚျပတဲ့က်မ္းပဲ၊ အဲဒီအခန္းမွာ 
ပါတာေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ယုတ္တိကင္းမဲ့သလဆုိဲတာ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပပါ့မယ္။ 
စထြက္ကတည္းက တုသိတာနတ္ျပည္မွာေနတ့ဲ ဘုရားအေလာင္း ေသတေကတုနတ္သားကုိ တစ္ျခားနတ ္
ျဗဟၼာေတြက လူ႔ျပည္ဆင္းၿပီး ဘုရားျဖစ္ဖုိ႔ ပဋိသေႏၶယူဖို႔ ေတာင္းပန္မွ မယ္ေတာ္မာယာရဲ႕ ဗုိက္ထဲ 
၀င္သတ့ဲဗ်ာ၊ ဘုရားျဖစ္ရမယ့္သူက ဘာမွမသိရဘဲ ဘုရားမျဖစ္မယ့္သူေတြက ေျပာမွသိရသတ့ဲလား? ၿပီးေတာ့ 
ပဋိသေႏၶယူတဲ့ေန႔က ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၊ အဒီဲေန႔ထူး ေန႔ျမတႀ္ကီးမွာေတာင္ ေမထုနသ၀ံါသကိစၥဆိုတဲ.့. အဲ.. 
ဟိုကိစၥကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကဟန္မတူပါဘူး၊ ေစာင့္ထိန္းၾကဟန္မရိွပါဘူး။ အဲဒါကုိၾကည့္ရင္ သုေဒၶါဒနကပဲ 
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လြန္သလား? မယ္ေတာ္မာယာကပဲ လြန္သလား? ဒါမွမဟုတ္ ႏွစဦ္းလုံးအတူတူပဲလားေတာ့ မဆိုနိုင္ပါဘူး။ 
၀ါဆိုလျပည့္ေနမွာ ပဋိသေႏၶယူတယ္ဆိုတာကေတာ့ ထင္ရွားေနပါတယ္။ အဲဒါကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင ္
သူ႕မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ အက်င့္အရ ေဂါတမဟာလည္း ပဋိသေႏၶကစၿပီး လူလြန္ျဖစ္ပါတယ”္ 

“ခရစ္ယာန္ ပရိသတ္မ်ားအားတက္သေလာက္ ဗုဒၶဘာသာပရိသတ္မ်ား မ်က္ႏွာ မေကာင္းလွ၊ 
ရဟန္းမ်ားမွာ မ်က္နွာပ်က္ေနၾကသည္။ ဆရာေတာ္အရွငဥ္ကၠ႒ကား ျပံဳး၍ ဦးသာဒင္ ကိုၾကည့္ေနေလသည္။ 
ဦးသာဒင္က ဆက္ေဟာျပန္သည္။ 

“ဘုရားအေလာင္းရဲ႕ ဖြားေတာ္ဖက္ ခုႏွစ္ဦးတဲ့ဗ်ာ.. အာ၊ ေဗာ၊ ကာ၊ ယ ၊ ကဏ္၊ ေရႊ၊ ဆန ္ တ့ဲ။ 
ဖြားဘက္ေတာ္ ေတြထမွဲာ က႑ိက ဆုိတဲ့ျမင္း, အဲ…. တိရစၧာန္လည္းပါတယ္၊ ေဗာဓိပင္ဆုိတ့ဲ သစ္ပင္လည္း 
ပါတယ္၊ သက္မ့ဲျဖစ္တဲ ့ ေရႊအိုးႀကီးေလးလံုးဆိုတာလည္း ပါလုိက္ေသးတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ 
ယုတိၱကင္းမ့ဲသလဲဗ်ာ… အာနႏၵာဟာ ဖြားဖက္ေတာ္တဲ,့ ဖြားဖက္ေတာ္ဆုိတာ တစ္ေန႔ တည္း တစ္ခ်ိန္တည္း 
ေမြးဖြားတာကုိ ေခၚတာဗ်၊ ေနာက္ပို္င္းၾကေတာ့ ညီေတာ္အာနႏၵာ တ့ဲဗ်။ 
ဖြားဖက္ေတာ္လည္း ဆုိေသး, ညီေတာ္အာနႏၵာလည္းဆိုေသး ဘယ္ေလာက္မ်ားကေမာက္ကမ နိုင္သလ ဲ
ဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ”။ 

“ေရႊအိုးႀကီးေလးလံုးဟာ ကပိလ၀တ္ျပည့္က, နန္းေတာ၀္င္းအတြင္းမွပ ဲ ျဖစ္ေပၚလာတယ္လို႔ 
စာကဆုိထားတယ္။ အဲဒါလည္း စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါဦး … သဃၤ-မည္တ့ဲ ေရႊအိုးႀကီးက တစ္ဂါ၀ုတ္ ပမာဏ 
ရိွသတ့ဲဗ်၊ ဧဠ-မည္တ့ဲ ေရႊအိုးႀကီးက ယူဇနာ၀က္ေလာက္ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ ဥပၸလ-မည္တ့ဲ ေရႊအိုးႀကီးက 
သံုး၀ုတ္ပမာဏ ရိွသတ့ဲ၊ ပုဏၰရိက-အမည္ရိွတ႕ဲ ေရႊအိုးႀကီးက တစ္ယူဇနာရိွတယ္လို႔ ဆုိတယ္။ စုစုေပါင္း 
ႏွစ္ယူဇနာခြဲ ရိွတယ္။ ခုေခတ္သံုး မုိင္ႏွင့္ဆုိလွ်င္တစ္ယူဇနာဟာ ဆယ့္သုံးမုိင္ခြဲေလာက္ရိွတယ္။ 
ဒီေရႊအုိးႀကီးေလးလံုး အတုိင္းအတာပမဏဟာ မုိင္သုံးဆယ္ေက်ာ္ ရိွေနၿပီ, ဤေရႊအုိးႀကီးေတြ ေပၚတယ္ဆိုတာ 
တကယ္ဟုတ္႐ိုး မွန္ခ့ဲရင္ ေရွးေခတ္က လူဦးေရ ငါးသိန္းေလာက္ရိွတဲ ့ ကပိလ၀တ္ျပည္ကေလးမွာ လူေတြ 
တိုက္တာအိမ္ေတြဟာ ဒီေရႊအုိးႀကီး ေလးလုံးေပၚတာႏွင့္ပဲ ပ်က္စီးသြားစရာရိွပါတယ္၊ အဲဒီေလာက္ 
အေျပာႀကီးႀကီးနဲ႔ ပလႊား ၀့ံၾကြားထားတ့ဲ ဗုဒၶ၀င္ပါတဲ ့ ေဂါတမဘုရားထင္ရာေလွ်ာက္ၿပီး ေဟာထားတ့ဲ 
တရားေတြကိ ု စဥ္းစားဉာဏ္ရိွတဲ ့လူေတြက ယုံလို႔ျဖစ္ပါ့မလား?၊ ဦးသာဒင္က ပရိသတ္ကုိ ေမးခြန္းထုတ္ရင္း 
အကဲခတ္ ၾကည့္လိုက္၏၊ ထို႔ေနာက္ဆက္လက္၍ ေျပာျပန္သည္။ 

“စိဥၼၨမာန္ ကိစၥကုိလည္း ၾကည့္ပါဦး၊ သိၾကားမင္းက စိဥၨမာန္ ထမိန္အတြင္း၀င္ၿပီး ၾကြက္ေယာင္ 
ေဆာင္ၿပီး က္ုိယ္တယ္လုိ႕ဆုိထားတယ္၊ သိၾကားတန္မဲ႕ မိန္္းမထမီအတြင္း ၀င္ရသတဲ့ လားဗ်ာ… ထမီတြင္း 
ဆိုတာဟာ သာမန္လူေယာက်္ားမ်ား ၀င္ရင္ေတာင္ ဘုံးက်က္သေရ ပ်က္တယ္လုိ႔၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက 
ယူဆထားတာနဲ႕ တက္တက္စင္ ကြာဟေနပါတယ္။ ေဂါတမေရွ႕မွာ တရားနာေနတ့ဲ ပရိသတ ္ ဗိုလ္ပုံ 
အလယ္မွာ မိန္းမေတြ အမ်ားႀကီး ရိွေနနိုင္ပါလွ်က္နဲ႕ အဲဒီ မိန္းမႀကီးေတြက ဗုိက္ကုိေတာ ့ ထမစမ္းပါပဲနဲ႕ 
ဧရာမနတ္တို႔ဘုရင္ သိၾကားမင္းက လာၿပီး ကုိယ္တိုင္ ထမိန္ထ ဲ ၀င္ကုိက္ရတယ္ဆုိတာကလည္း 
ယုတိၱမတန္ပါဘူးဗ်ာ..”။ 

“ၿပီးေတာ့ နေႏၵာပနႏၵ နဂါးမင္း ခၽြတ္ခန္းဆိုတာ ၾကည့္ပါဦး၊ ဘုန္းေတာ္အနႏၱ, ဉာဏ္ေတာ္အနႏၱ, 
တန္ခုိးေတာ္အနႏၱဆုိတဲ ့ ေဂါတမဟာ သူကိုယ္တုိင္ေတာ ့ နဂါးကိ ု ရင္မဆုိင္ရဘဲဲန႕ဲ တပည့္ျဖစ္တဲ ့
အရွင္ေမာဂၢလာန္ကုိ နိွမ္နင္းခိုင္းရတာလဲ? အရွင္ေမာဂၢလာန္က သူ႔ထက္ပုိၿပီး တန္ခုိးရိွရာ က်မေနဘူးလား၊ 
အ၀ိဟႎသာ - သူတစ္ပါးကိ ု မညင္းဆဲရဘူးလို႔၊ ေဟာေျပာေနတ့ဲ ရွင္ေဂါတမဟာ ဘာ႔ေၾကာင့္ နဂါးကိ ု
ညင္းဆဲခိုင္းရသလဲ? သူတစ္ပါးကိ ု ထိခုိက္နစ္နာေအာင္ မလုပ္ရတဲ ့ ရဟႏၱာ ရွင္ေမာဂၢလာန္ဟာ နဂါးကိ ု
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ဘာ႔ေၾကာင့္ ျမင့္မုိရ္ေတာင္နွင္ ့ ဖိညပ္ၿပီး ႏိွပ္စက္ရတာလဲ? အဲဒီလို တန္ခုိး အင္မတန္ႀကီးတဲ ့
ရွငမ္ဟာေမာဂၢလန္ကုိ ဘာတန္ခိုးမွ မရွိတ့ဲ ခုိးသားေတြက ႐ုိက္သတ္သတ့ဲဗ်ာ၊ တန္ခုိးေတြ 
ဘယ္ေရာက္ကုန္သလဲ? ဘယ္ေလာက္ယုတိၱကင္းမ့ဲသလဲ? ေရွ႕စကားႏွင့္ ေနာက္စကား မညီဘူးဆုိတာ 
ေတြ႕ၾကၿပီ မဟုတ္လား?”။ 

ဦးသာဒင္သည္ ပရိသတ္ကိ ု ေမးခြန္းထုတ္သလုိလုပ္၍ ဆက္လက္ၿပီး ေ၀ဖန္တင္ျပျပန္ ေလသည္။ 
“ဒီတန္ခုိး ျပာဋိဟာ ကိစၥပဲ၊ ရွင္ေမာဂၢလာန္ေပါ့ဗ်ာ… ရွင္ေမာဂၢလာန္နဲ႕ ရွင္ပိေ႑ာလတုိ႔ စ႑ကူး 
သပိတ္ရဖုိ႔အတြက္ တန္ခုိးျပၾကတယ္တဲ့။ အဲဒါ ေဂါတမဘုရားက ၾကားသိေတာ့ ရဟန္းေတြ တန္ခ္ုိးမျပရ၊ 
ျပလွ်င္ အာပတ္သင္႔ေစလုိ႔ ပညတ္ပါသတဲ့၊ အဲဒီလို သူမ်ားေတြကု ိပညတ္ၿပီး သူကေတာ့ တိတိၳေတြနဲ႕ ၿပိဳင္ၿပီး 
ေရမီးအစုံ တန္ခုိးျပသတဲ့ဗ်ာ…၊ အဲဒါဆုိ ေဂါတမဘုရားဟာ “ငါေျပာ သလုိလုပ္ ငါလုပ္သလုိမလုပ္နဲ႕” ဆုိတဲ့ 
ဘုရားမ်ဳိး ျဖစ္မေနဘူးလား။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေျပာေတာ ့ “တထာဂတ (အေျပာႏွင့္အလုပ္ညီညြတ္တယ္)”ဆုိ၊ 
ခုနကအတိုင္းဆုိလွ်င္ မိတ္ေဆြတုိ႔ရဲ႕ ဘုရားႀကီး ေဂါတမဟာ “တထာဂတ”ဘြဲ႕နွင့္ ထ္ိုက္တန္ပါသလား? 

“တာ၀တႎသာ နတ္ျပည္ကုိ တက္တာ တန္ခိုးန႕ဲတက္တယ္ကြာလုိ႔ဆုိရင္ ဟုတ္တုတ္တုတ္ ရိွေသးရဲ႕၊ 
အခုေတာ့ ႏွစ္လမ္းသံုးဖ၀ါးန႕ဲ တက္တယ္တ့ဲဗ်၊ ျပန္ဆင္းမယ္ဆိုေတာ့ နတ္ေတြက ေရႊေစာင္းတန္း၊ 
ေငြေစာင္းတန္း၊ ပတၱျမားေစာင္းတန္းေတြ ဖန္ဆင္းေပးရသတဲ့၊ တန္ခုိးမရိွေတာ့ ျပန္ဆင္းဖုိ႔ မရဘူဲး 
ထင္ပါရဲ႕ဗ်ာ..” 

“အဲဒီေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးမွာပဲ သစၥကပရဗုိဇႏွ္င့္ ၀ါဒၿပိဳင္ပြဲမွာ ေဂါတမဘုရားက ေမးတာကုိ သစၥကႀကီးက 
မေျဖဘူးတဲ ့…။ အဲဒါ သိၾကားမင္းက ဘီလူးေယာင္ ဖန္ဆင္း၊ တင္းပုတ္ႀကီးနဲ႕ ခ်ိန္ရြယ္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ေတာ့မွ 
သစၥကႀကီးက ေျဖသတဲ့ဗ်ာ….၊ အဲဒါ ယုတိၱရိွပါသလား ..? ဘုရားျဖစ္ၿပီးေတာ့ သိၾကားေလာက္ေတာင္ 
တန္ခုိးမရိွလုိ႔ သိၾကားကုိ အကူအညီေတာင္းတာလား? သိၾကားက လာၿပီးကူညီရတာလား ……?၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ 
ေျပာေျပာေနတ့ဲ တန္ခုိးေတာ္အနႏၱဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဘုရားမွာ မရိွလုိ႔သာ သိၾကားက လာကူရတာပါလုိ႔ 
ေျပာရင္ ကၽြန္ေတာ့ကုိ အလြန္လို႔ဆုိ မလား?။ 

 “ေနာက္တစ္ခု ပရိနိဗၺာန္ျပဳခန္းမွာ ၾကည့္ပါဦး၊ ၀မ္းေတာ္လားလုိ႔ အားကုန္ေနတ့ဲ 
အသက္ရွစ္ဆယ္အရြယ္ ေဂါတမဘုရားဟာ ကုသိနာ႐ုံေရာက္ေအာင္ ရွင္အာနႏၵာက တြဲေခၚၿပီး 
ေျခလွ်င္သြားရတယ္၊ ဘုရားရဲ႕တန္ခုိးေတြ ဘယ္ေတြေရာက္ကုန္လို႔ ေျခလွ်င္သြားေနရတာလဲ….?၊ တာ၀တႎသာ 
နတ္ျပည္ကိုေတာင္ ႏွစ္လမ္းသံုးဖ၀ါးႏွင့္ အေရာက္ တန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ သြားနိုင္တယ္ဆုိ ဒီကုသိနာ႐ုံ က်ကာမွ 
ကုန္းေၾကာင္း ေလွ်ာက္ေနရသလား…..?၊ ဘုရားကိုၾကည္ညိဳတယ္ဆုိတ့ဲ နတ္ေတြ တစ္ေယာက္မွ 
မလာပါလား?၊ မကူညီပါလား၊ ဘယ္သြားေနၾကသလဲ?၊ ကုသိနာ႐ုံေရာက္ေတာ့မွ စႀက္၀ဠာ တစ္ေသာင္းက 
နတ္ျဗဟၼာ အေပါင္းတို႔ေရာက္လာသတ့ဲ၊ သားေမြးတစ္ေခ်ာင္းေလာက္ ေနရာမွာ နတ္ (၁၆)ေယာက္ေလာက္ 
ျမဴမံုေလာက္ ဖန္ဆင္းၿပီး ေနရသတ့ဲဗ်ာ… အဲဒါေတြဟာ ယုတိၱ ရိွပါသလားဗ်ာ ….?။ 

“စိႏိၱတ ံသတၱသေခ ၤ်ယံ န၀သေခ ၤ်ယ် ၀ါစက”ံတဲ့ ဘုရားျဖစ္ျခင္လို႔ “စိတ္နဲ႕ ႀကံစည္ေတြး ေတာေနရတာ 
ခုႏွစ္သေခ ၤ်ၾကာသတ့ဲ, ႏႈတ္က ျမြက္ဆို ဆုေတာင္းရတာကပဲ ကိုးသေခ ၤ်”ၾကာသတဲ့ဗ်ာ……၊ ၿပီးေတာ့ 
ဘုရားတစ္ဆူက ဘုရားေလာင္းတစ္ဦးကို ဗ်ာဒိတ္ေပးမ ွ ဘုရားျဖစ္သတ့ဲ၊ အဒဲါဆုိရင္္ ပထမဆုံးဘုရားကို 
ဘယ္သူက ဗ်ာဒိတ္ေပးသလဲဗ်ာ ….၊ ေျဖစမ္းပါဦး၊ အဲဒါေတြ စဥ္းစားဖုိ႔ မသင့္ေပဘူးလားဗ်ာ…….”။ 
“ေနာက္တစ္ခါ ….၀ိပါက္ေတာ ္ မကင္းေသးတဲအ့တြက္ ေဒ၀ဒတ္က ေက်ာက္ေမာင္းဆင္ခ်တာ ခံရလို႔ 
ေျခမေတာ္ ေသြးေခ်ဥတယ္လုိ႔ ဆိုထားတ့ဲ အခ်က္လည္း ရိွပါေသးတယ္။ ၀ိပါက္ေတာ္(၁၂)ပါးဆိုတာ 
ဘုရားျဖစ္ၿပီးမွကိ ုခံရေသးသတဲ့။ အဲဒီအခ်က္ဟာ အလြန္စဥ္းစားဖုိ႔ ေကာင္းပါ တယ္ဗ်ာ ……”။ 
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“ဗုဒၶဘာသာတရားရဲ႕အႏွစ္သာရဟာ ေဗာဓိပကၡိယတရား(၃၇)ပါးလုိ႔ အဆုိရိွပါတယ။္ အဲဒီ 
(၃၇)ပါးထမွဲာ သမၼပၸဒါန ္ ေလးပါးဆိုတာ ပါပါတယ္။ လုံ႕လအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းရမယ့္ ၀ီရိယရဲ႕ အဂၤါေလးပါးမွာ 
ဥပၸႏၷ-အကုသုိလ္၊ အႏုပၸႏၷ-အကုသုိလ္၊ ႏွစ္ပါးနဲ႕ ဥပၸႏၷကုသ္ုိလ္၊ အႏုပၸႏၷအကုသိုလ္ ႏွစ္ပါးစီ ခြဲထားပါတယ္။ 
ဥပၸႏၷ- အကုသုိလ္ဆုိတာ အတိတ္ကျပဳလုပ္ခ့ဲတဲ ့အကုသုိလ္ကုိ ပယ္စြန္႕ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရျခင္း အလုပ္လုိ႔၊ 
ဆိုထားပါလွ်က္နွင့္ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္ဆိုတဲ ့ ရွင္ေဂါတမဟာ ကိုယ္ေဟာတ့ဲတရားထဲက ဥပၸႏၷ- 
အကုသိုလ္ကိစၥကုိပင္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ မစြန္႕ပယ္နုိင္ေသးလုိ႔သာ ေဒ၀ဒတ္ေက်ာက္ေမာင္းဆင္တဲ ့
ဒဏ္ခံရတာ ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားလွပါတယ္၊ ဘုရားဆိုၿပီးေတာ့ ေဒ၀ဒတ္ ႀကိဳတင္ႀကံစည္တာကုိမွ 
မသိဘူးလားဗ်ာ…. ၿပီးခဲ့တ့ဲ အကုသိုလ္၀ဋ္ကိုမွ ကုန္စင္ေအာင္ ဥပၸႏၷကိစၥ မလုပ္နိုင္ေသးတဲ ့ ေဂါတမဘုရားကို 
ဘုရားလုိ႔ ဘယ္သူေျပာနိုင္သလဲဗ်ာ …..”။ 

ဤေနရာသုိ႔ အေရာက္တြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ ေခါင္ငုတ္၍သာ ေနရေတာ့သည္။ ခရစ္ယာန္ 
ပရိသတ္မ်ား အားတက္ေနၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာပရိသတ္ကား ေတြေ၀ေနသည့္ဟန္၊ အမူအရာမ်ား 
ေပၚေနေလသည္။ ဦသာဒင္ကုိယ္တိုင္လည္း အားတက္လာၿပီး ပိဋကတ္က်မ္းစာပါ အခ်က္အလက္တခ်ဳိ႕ကိ ု
တိုက္ခုိ္က္ ေ၀ဖန္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ သူတင္ျပေသာ အခ်က္အလက္အမ်ားစုမွာ အာလံက ျမ၀တီဆရာႀကီး 
ဦးအုန္းႏွင့္ ဇာတ္တို္က္ခဲ့သည့္ အခ်ကအ္လက္မ်ားသာျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္၊ နတ္မီွဆရာေတာ္ 
ဦးကလ်ာဏကား ၿပံဳးရႊင္ေနေလသည္။ 

“ဦးအုန္းေျပာလုိက္တဲ ့အခ်ကအ္လက္ေတြပါလား ကုိယ္ေတာ္၊ ဦးအုန္းကုိ ေက်းဇူး တင္ရမယ္ေနာ”္ဟု 
ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒အား တီးတိုးကပ္၍ ေျပာၾကားလုိက္ရာ ဆရာေတာ္က ေခါင္းညိတ္ၿပီး ၿပံဳးေနသည္၊ 
ဦးသာဒင္ေျပာသမွ်ကိုလည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္လိုက္၍ မွတ္ေနသည္။ ဦးသာဒင္၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ 
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပိဋကတ္စာေပကုိ တတ္ကၽြမ္းသူျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းနုိင္သည္။ ရင္ေက်း၍ ေျပျပစ္သည့ ္
စကားမ်ားကုိ အမ်ားဆုံးသုံးႏႈန္းသြားသည္ကိ ုေတြ႕ရသည္။ 

“ထုိ႔ေနာက္ ထာ၀ရဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္၊ ဂရုဏာေတာ္ႏွင့္ ေယရႈခရစ္၏ ေမတၱာေတာ္မ်ားကု ိ
ဆက္လက္ေဟာေျပာေလသည္။ အခ်ိန္ေစ့ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သဘာပတိက သတိေပးလုိက္ေသာအခါ 
ဦးသာဒင္က ဤသုိ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ေလသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္ဟာ မူလက ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္၊ ဗုဒၶဘာသာကုိလည္း တကယ္ 
ယံုၾကည္ခ့ဲပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အခုလုိ ယုတၱိကင္းမဲ့တ့ဲ ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္တဲ ့တရားေတြ ေတြ႕လာရတာနဲ႕ 
ဗုဒၶဘာသာကုိ စိတ္ပ်က္ၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာထဲကုိ ၀င္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမဟုတ္ မဟတ္ ဗုဒၶဘာသာကုိ 
ဆက္ၿပီး ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ေနသမွ် အမွားနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္ဘ ဲ
မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္ေနတဲ ့ ဗုဒၶဘာသာတရားကုိ ယံုၾကည ္ ၾကမည္လား ……?၊ မွန္ကန္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ 
တရားမ်ားနဲ႕ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ၾကမလား…..?ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္က ပရိသတ္ကို 
ေမးျမန္းလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ… 
“အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည ္ သင္တို႔အား ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာ ခ်ီးျမွင့္ပါေစ 
အာမင္.....”။ 
ဦးသာဒင္၏ စကားအဆံုးတြင ္ ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးလုိက္ေသာ ခရစ္ယာန္ခ်င္းပရိသတ္၏ လက္ခုပ္သံကား 
ျမည္ဟီး၍ ထြက္လာပါသည္။ 
ဦးသာဒင္ ဆင္းသြားၿပီးေနာက္ ဗုဒၶဘာသာသဘာပတိ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ေလာကုတၱရာဆရာေတာ္က 
အရွင္ဥကၠ႒အား ပင့္ဖိတ္လုိက္ေလသည္။ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒သည္ မွတ္စုမွတ္တမ္းမ်ားကိ ု ကုိင္ယူၿပီး 
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ေဟာေျပာမည့္ေနရာသုိ႔ သြားသည္၊ ေရာက္လွ်င ္ ပရိသတ္ကို တည္ၾကည္ခန္႔ျငားစြာ ၾကည့္လုိက္သည္၊ 
ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ ပရိသတ္မွာ အပ္က်သံပင္ ၾကားရမတတ္။ ၿငိမ္သက္ တိတ္ဆိတ္ေနေလသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ ပရိသတ္မွာ ဆရာေတာ္ကုိ အားကုိးတႀကီးျဖင့္ ၾကည့္ေနၾကေလသည္။ 
ဦးသာဒင္တင္ျပသြားေသာ အခ်ကအ္လက္မ်ားမွာ လူၿပိန္း ေတြးေတြးလွ်င္ အလြနအ္ခ်က္ပုိင္ေနသည္။ 
ေတာ္႐ံုတန႐ုံ္ ဗဟုႆုတ ႂကြယ္သူမ်ဳိး စာေပပရိယတိၱ မကၽြမ္းက်င္သ ူတို႔အဖုိ႔ ျပန္လည္ေခ်ပရန္ မလြယ္ကူေပ။ 

ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒ ျပန္လည္ေခ်ပနိုင္ပါမည္လား-ဟူ၍ စုိးရိမ္ေနၾကၿပီး သံသယစိတ္လည္း 
၀င္ေနၾကသည္။ ခ်င္းခရစ္ယာန္ပရိသတ္ကား ဦးသာဒင္၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥကၠဌ 
မည္သည့္နည္းနွင့္မွ် ေခ်ပနိင္မည္ မဟုတ္ဟ ု တထစ္ခ် ယံုၾကည္ေနပုံရသည္၊ သုိ႔ေသာ္ ဘယ္လို 
ေခ်ပမလဆုိဲတာကုိ သိခ်င္ေနၾကသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ မ႑ပ္ႀကီးတစ္ခုလုံး အျပည့္ရိွေသာ ပရိသတ္ ႀကီးမွာ 
ၿငိမ္ေနၾကေလသည္။ 
ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒သည္ ေရွးဦးစြာ အသံတိုးတိုးျဖင့္ စတင္ၿပီး တေျဖးေျဖးနွင့္ အသံကုိျမွင့္တင္ၿပီး 
ေျပာသည္။ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ အသံ၀ါႀကီးက ပရိသတ္ကိ ုလြမ္းၿခံဳထား ေလသည္။ 
အရွင္ဥကၠဌ၏ ေခ်ပခ်က္ 
“သဘာပတိႀကီးႏွင့္တကြ လူႀကီးလူေကာင္းအေပါင္းတုိ႔ …….. ဒီေန႔ဒီအခ်ိန ္ ဒီဘာသာ၀ါဒၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာ 
ခရစ္ယာန္ ဓမၼဆရာမ်ားနဲ႕ အမိျမန္မာျပည္ရဲ႕ ရင္ေသြးအစစ္ျဖစ္ၾကတဲ ့ ျမန္မာ၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္စတဲ ့
မ်ဳိးတူဘာသာကြဲမ်ားကိ ုယခုလုိ ေတြ႕ရလုိ႔ ဦးပဇင္းအလြန္ပင ္၀မ္းေျမာက္ပါတယ္” 
“အေနာက္ဖက္နိုင္ငံမ်ားမွာ ဦးပဇင္းတို႔ သြားေရာက္ၿပီး ဗဟုႆုတ ရွာေဖြေနစဥ္အခါက အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္, 
ကုလားစတ့ဲ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ အေတာ္ခပ္မ်ားမ်ားနဲ႕ ေတြ႕ဆံုခ့ဲဖူးပါတယ္။ ဘာသာေရးႏီွးေႏွာပြဲႀကီးမ်ားကိ ု
လည္း မ်ားစြာပဲ ႀကံဳႀကိဳက္ခ့ဲဖူးပါတယ္” 

“ဒီျမန္မာျပည္ဆုိတဲ ့ ကိုယ့္ျပည့္ကို ျပန္ေရာက္ေတာ့ ေသြးရင္းသားရင္းျဖစ္တ့ဲ ခရစ္ယာန္ဆရာမ်ားနဲ႕ 
ေတြ႔ဆုံရမႈ နည္းပါးသြားခ့ဲပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ေန႔ေတြ႕ရပါေစဆိုတဲ ့ ဆႏၵအာသီသႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ 
ေတာင့္တခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ဟာျဖင့္ ဦးပဇင္း ဆႏၵျပည့္၀တဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္လုိ႔ ဦးပဇင္းေမွ်ာ္ မွန္းေတာင့္တ 
တဲ့အတိုင္း ႀကံဳရပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာအယူမတူညီတဲ့ ေသြးတ ူ သားတူ မ်ဳိးတူမ်ားန႕ဲ ေဆြးေႏြးရလို႔ 
ဦးပဇင္း၀မ္းသာပါတယ္၊ ဒီပြဲသဘင္ႀကီးမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးၾကတဲ ့ ဒီေက်ာက္ကြင္းရြာနဲ႕ 
ပတ၀္န္းက်င္က လူမ်ားကုိလည္း အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ အရံႈးအႏိုင္အျဖစ္နဲ႕ ထားၿပီး ယခုလုိ 
ေျပာရတာေတာ့ ဘယ္္လုိေနမယ္ မသိပါဘူး။ ဦးပဇင္းအဖို႔ ေျပာရရင္ တစ္သက္တစ္ခါ ဒီလိုပြဲမ်ိဳးႀကံဳဖို႔ 
အလြန္ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ၊ ႀကံဳေတာင့္ ႀကံဳခဲ ပြဲႀကီးလို႔ ထင္ပါတယ္…” 
“အယူအဆတူတာ မတူတာ အပထားၿပီး အမွန္တရားကုိ ယခုလိုတင္ျပေဆြးေႏြးရျခင္းကုိပဲ ဦးပဇင္းအေနနဲ႕ 
၀မ္းေျမာက္မဆုံး ျဖစ္ရပါတယ”္။ 

“ခုနက ခရစ္ယာန္ဘာသာဘက္က ေဟာေျပာသြားတ့ဲ ဓမၼဆရာႀကီး ဦးသာဒင္နဲ႕ ဦးပဇင္းတုိ႔ဟာ 
အရင္က တစ္ဦးႏွင့္တစဦ္း မသိကၽြမ္းခဲ့ၾကဘူးပါ။ ဒီေရာက္မ ွေတြ႕ျမင္ဖူးၾကတာပါ၊ ဒါေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
အာဃာတ မရိိွၾကဘူးဆိုတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။ အခုပြဲသဘင္ကိ ု တက္ေရာက္လာၾကတ့ဲ ပရိသတ္ကို 
ေျပာခ်င္တာက ပုဂၢိဳလ္သေဘာထက္ ဓမၼသေဘာသက္သက္ကုိသာ ဦးစားေပးၿပီး စဥ္းစားၾကဖုိ႔ 
ဦးပဇင္းေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ လူတုိင္းမွာ ကိုယ္ပုိင္အသိ ကိုယ္ပုိင္ ဉာဏ္ပညာ၊ ကိုယ္ပ္ုိင္ ေ၀ဖန္ခ်က္၊ 
ခံယူခ်က္ဆုိတာ ရိွပါတယ္။ အဲဒီ ကုိယ့္မွာ ရွိတ့ဲ ကိုယ္ပ္ုိင္အသိ ဉာဏ္နဲ႕စဥ္းစားဆင္ျခင ္ ေ၀ဖန္ၿပီး 
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ဘယ္တရားဟာျဖင့္ သဘာ၀က်မက်၊ ယုတၱိရိွ မရိွ၊ မွန္ မမွန္ဆိုတာကုိ ကိုယ္တိုင္ သေဘာေပါက္ၿပီး 
ကိုယ္ပို္င္ဉာဏ္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခံယူတာဟာ အသင့္ေတာ္ဆံုး အမွန္ကန္ဆံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္”။ 

“ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာႀကီး ဦးသာဒင္က စာေပပရိယတိၱ တတ္ကၽြမ္းသူလုိ႔ နာမည္ႀကီးေနေတာ့ ဗုဒၶနဲ႔ 
ဗုဒၶတရားေတာ္အစစ္မ်ားကိ ုေ၀ဖန္ေဟာေျပာမလားလုိ႔ ဦးပဇင္းက ေမွ်ာ္လင့္ေနတာ, ယခု ဦးသာဒင္ေဟာေျပာ 
ေ၀ဖန္သြားတာေတြဟာ ဗုဒၶႏွင့္ ဗုဒၶတရားေတာအ္စစ္မ်ားကုိ ေဟာေျပာေ၀ဖန္သြားတာ မဟုတ္ဘဲႏွင့္ 
သီဟုိဠ္စာေရးဆရာေတြ ေရးသားသြားတ့ဲ စာေတြကုိခ်ည္း ေဟာေျပာေ၀ဖန္သြားတာကို ေတြ႕ရတဲ့အတြက ္
အလြန္ပဲ အံ့့အားသင့္မိပါတယ္ ….”။ 

“သဘာပတိႀကီး ဦးေရႊမွန္ႏွင့္တကြ ယခုဒီကိုၾကြေရာက္လာၾကတ့ဲ ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာ ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားဟာ မူလက ဗုဒၶဘာသာ၀င္၊ အခုဦးပဇင္းတို႕လုိ ဘုန္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကတဲအ့တြက္ ပိဋကတ္စာေပ 
မ်ားကုိ သင္ယူေလ့လာခ့ဲသူမ်ားဟ ုဦးပဇင္းယံုၾကည့္ပါတယ္”။ 

“ဓမၼဆရာႀကီးမ်ား သိၾကတဲ့အတိုင္း ဗုဒၶဘာသာစာေပေလာကမွာ မူလဘုရားေဟာ ေဒသနာရင္းက 
တစ္ရပ္၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာစတ့ဲဲ သီဟုိဠ္စာေရးဆရာမ်ားနဲ႕ စာေပပညာရိွမ်ား ေရးသားထားေသာ 
ေဒသနာအမ်ဳိးမ်ဳိးက တစ္ရပ္။ အဲဒီလုိ ေဒသနာႏွစ္ရပ္ ႏွစ္မ်ဳိး ႏွစ္စားရိွတယ္ဆုိတာကုိ ခြဲျခားမသိဘ ဲအားလုံးကိ ု
တစ္မ်ဳိးတစားတည္း ထားၿပီးေတာ ့ အဲဒါေတြအားလံုးဟာ ဗုဒၶဘုရားရဲ႕တရားေတာ္ႀကီးျဖစ္တယ္လို႔ 
ဓမၼဆရာမ်ားက ယူဆဟန္ တူၾကပါတယ္။ စာေပသင္ကာမတၱ၊ ဖတ္ကာမွ် မတၱသာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၀ီမံသ၊ 
၀ိစာရဏ၊ ၀ိဘဇၨ (စံုစမ္း၊ စိစစ္၊ ခြဲျခားေ၀ဘန္တတ္တဲ႔ဉာဏ္) ဆုိတာေတြ မရိွခ့ဲတဲအ့ျပင္ မိမိ၏ 
ကိုယ္ပို္င္ဉာဏ္အေတြးအေခၚကိုလည္း အသုံးျပဳခဲ့ပုံမရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီဆရာႀကီးေတြ ဗုဒၶဘာသာကိ ု
စြန္႔ၿပီး ခရစ္ယာန္ထကူဲးသြားၾကတာကုိ ဦးပဇင္း မအံ့ၾသပါဘူး”။ 

“ဒီလုိ ျဖစ္ရတာ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုရင္ မူလကတည္းက ဒီဆရာႀကီးေတြဟာ ဗုဒၶနဲ႕ ဗုဒၶရဲ႕တရားေတာ္ 
အစစ္ကိ ု မသိနားမလည္ဘဲနဲ႕ သိနားလည္ေအာင္လည္း မႀကိဳးစားဘနဲဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဒကာ/ဒကာမေတြရဲ႕ 
ဆြမ္းကုိ ညာစားေနတာ ထင္ရွားလွပါတယ္။ ဗုဒၶအစစ္ရ႕ဲတရားေတာ္အစစ္ကုိ မသိနားမလည္သလိ ု
အခုလည္းပဲ ခရစ္ယာန္ဘာသာရဲ႕ တရားအစစ္ကုိ မသ ိနားမလည္ ဘူးဆိုတာ သူတုိ႔ရဲ႕ ေဟာေျပာခ်က္ေတြက 
သက္ေသခံေနပါတယ္။ အဲဒီလိုဆုိရင္ ဒီဆရာႀကီးေတြဟာ ခရစ္ယာန္ဘက္ကုိပါ ဆက္ၿပီး ညာေနၾကတ့ဲ 
ဓမၼဆရာႀကီးေတြ ျဖစ္သြားမွာကုိ ဦးပဇင္းစုိးရိမ္မိပါတယ္”။ 

ဤေနရာအေရာက္တြင္ ဆရာေတာ္က ၿပံဳးၿပံဳးကေလးေျပာျပလုိက္ရာ ပရိသတ္ႀကီးမွာ အိပ္ငုိက္ေနရာမွ 
လန႔ႏုိ္းသြားသည့္အလား ၿငိမ္သက္ေနရာမွ `၀ါး´ကနဲ ပြဲက်သြားေလသည္။ ဗုဒၶဘာသာပရိသတ္ကား အားတက္ 
လာေလသည္။ 

“ဗုဒၶ၀င္ကုိ ဆရာဦးသာဒင္က ေ၀ဖန္သြားတ့ဲေနရာမွာ ပဋိသေႏၶအခန္းစၿပီး ဗုဒၶကုိ တြယ္သြားပါတယ္။ 
ကေလးေတြ စကားနိုင္လုေျပာသလုိ ေျပာစတမ္းသာဆုိရင္ ဗုဒၶဘုရားအေလာင္းရဲ႕ ခမည္းေတာ္နဲ႕ 
မယ္ေတာ္ဟာ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရား။ ဆရာႀကီးတုိ႔ရဲ႕ဘုရား ေယရႈရဲ႕ အေဖနဲ႕အေမက ဘယ္သူေတြလဲ? 
ဘယ္တိုင္းျပည္က ဘုရင္နဲ႕မိဖုရားလည္းလုိ႔ ေျပာခ်င္ေျပာႏိုင္တာေပါ့။ ဆရာဦးသာဒင္ကို ဦးပဇင္းေမးပါရေစ။ 
အဲဒီဗုဒၶ၀င္မွာ ပါတဲ့အတိုင္း ဗုဒၶကုိယ္ေတာ္တိုင္ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္တုန္းက ေဟာခ့ဲတယ္ဆုိတာကုိ 
အေထာက္အထားအခုိငအ္လံုနဲ႕ေျပာနိုင္ပါသလား? အခိုင္အလံုျပနိုင္ပါသလား? အခ္ုိငအ္လံုျပနိုင္ရင္ 
ဦးပဇင္းမွားေၾကာင္း ဦးသာဒင္ကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါ့မယ္။ အမွန္က ဗုဒၶ၀င္ဆိုတာ ဗုဒၶ၀ံသ အ႒ကထာကိ ု
ျမန္မာလုိျပန္ၿပီး ေရးထားတဲ ့ က်မ္းပါ? ေရးသားသူကေတာ့ သီဟိုဠ္ရဟန္းေတာ္ အရွင္ဗုဒၶဒတၳပါ၊ 
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ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီး ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္မွာ ေပၚေပါက္လာတ့ဲ ပါဠိပညာရွင္ သီဟုိဠ္ရဟန္းေတာ္သာ 
ျဖစ္ပါတယ}္။ 

“နလာဋ ဓာတု၀င္၊ မဟာ၀င္၊ ဒီပ၀င္၊ ေဗာဓိ၀င္၊ ဒါ႒ဓာတု၀င္-ဆိုတာေတြကိုလည္း သီဟိုဠ္ရဟန္းေတာ္ 
အရွင္မဟာနာမ-ဆိုသူက ေရးသားခ့ဲတာပါ။ အဲဒီစာေတြနဲ႔ တစ္ခ်ဳိ႕အ႒ကထာ၊ ဋီကာေတြကို 
တိုက္ဆိုင္ၾကည့္ရႈၿပီးေတာ ့ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ျဖစ္တဲ ့က်ည္းသေဲလးထပ္ဆရာေတာ္က (ဇိနတၳပကာသနီက်မ္း) 
ကို ေရးသားျပဳစုခ့ဲတယ္၊ ေနာက္ (မာလာလကၤာရ)တို႔ (တထာဂတဥဒါနဒီပန)ီတို႔ ဆုိတာေတြလည္း 
ရိွပါေသးတယ္။ အဲဒီက်မ္းက စကားေတြကိ ု ဦးသာဒင္က ဗုဒၶဘုရားေဟာပါ-ဆုိၿပီး ေ၀ဖန္သြားတာကုိ 
ေတြ႕ရပါတယ္။ ဗုဒၶဘုရားရွင္ရ႕ဲ တရားေတာ္ႏွင့ ္ စာေရးဆရာေတြရ႕ဲ အ႒ကထ, ဋီကာ-စတာေတြကိ ု
အတူတူႀကီးပဲ ထင္ၿပီး ေျပာေနၾကရင္ေတာ့ ျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ အလြန္မွားပါလိမ့္မယ္။ ပိဋကတ္ေတာ္ကု ိ
ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေသေသခ်ာခ်ာ မေလ့လာခ့ဲဘူးဆိုတာ ျပရာေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ ဦးသာဒင္တို႔ အင္မတန္ 
အထင္ႀကီးတဲ ့အေနာက္တုိင္းက ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ပညာရွင္ေတြထကဲ ဗုဒၶဘာသာ ပိဋကတ္ေတာ္ေတြကိ ု
ေစ့ေစ့စပ္စပ္ႀကီး ေလ့လာမိတဲ ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ဘယ္ဟာဗုဒၶဘုရားေဟာအစစ္၊ ဘယ္ဟာက ေနာက ္
စာေရးဆရာရဲ႕ လက္ရာပဲဆုိတာကုိ ခြဲျခားႏိုင္ၿပီးေတာ ့ ဗုဒၶဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းခ့ဲၾကတာေတြ အမ်ားႀကီး 
ရိွပါတယ္၊ အဲဒါကိ ုဦးသာဒင္တုိ႔ အထူးသတိျပဳဖို႔ ေကာင္းပါတယ”္။ 

“စိႏိၱတ ံ သတၱသေခ ၤ်ယံ-အစရွိတ့ဲ ဂါထာဟာ ဇာတတၱကီ, ေသာတတၱကီ-က်မ္းေတြ ထဲမွာပါတာ၊ 
ပိဋကတ္ေတြထမွဲာပါတာ မဟုတ္ပါဘူူး။ ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးတို႔ ၀ိပါက္ေတာ္(၁၂)ပါးတုိ႔ ဆုိတာ၊ တာ၀တႎသာ 
နတ္ျပည ္ ကိစၥဆိုတာ စာေရးဆရာရဲ႕လက္ခ်က္ေတြပါ၊ ဘုရားေဟာမဟုတ္ပါဘူး။ သစၥက ပုရဗုိဇ္ႏွင့္ ဗုဒၶဟာ 
အနတၱ၀ါဒကိစၥ ေမးတာ သစၥက-အားလုံးကုိ ၀န္ခံရတယ္။ အနတၱသာ မွန္ပါတယ္လုိ႔ ေနာက္ပုိင္း 
သိၾကားမင္းပါလာတာက ျဗဟၼဏ၀ါဒီေတြ ထိုးထည့္ေပးတာ၊ ဗုဒၶနဲ႕ မဆုိင္ပါဘူး”။ 

“ပထမဆုံး ဘုရားဘယ္သ ူ ဗ်ာဒိတ္ေပးသလဲဆိုတ့ဲ ေမးခြန္းကုိ ဆရာႀကီးတုိ႕ရဲ႕ ထာ၀ရဘုရားကုိ 
ဘယ္သူဖန္ဆင္းသလဆုိဲတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႕ပဲ ေျဖလုိက္ပါတယ္။ ဦးသာဒင္တုိ႔ ဓမၼာဆရာေတြဟာ ပိဋကတ္ကို 
ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာခ့ဲပုံမရပါဘူး။ သုေတသနလုပ္ဖုိ႔ဆိုတာေတာ့ အေတာ္ကေလး 
ေ၀းပုံရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လည္း ဗုဒၶရ႕ဲတရားေတာအ္စစ္နဲ႔ စာေရးဆရာေတြရ႕ဲစာကုိ အားလုံးအတူတူပဲလို႔ 
ေျပာတာေပါ့။ အဲဒီလိုေျပာၾကစတမ္းဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ သမၼာက်မ္းစာေတြကုိလည္း ေျပာစရာေတြ အမ်ားႀကီး 
ရိွပါတယ္”။ 

“ဥပမာ……. ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၃၅၀-ခုႏွစ္ေလာက္ ပထမဆုံး အဂၤလိပ္ဘာသာအျဖစ္ ျပန္ဆုိေရးသားတ့ဲ 
(၀င္ကလစ္ဖ္)ရ႕ဲ `ဘိုင္ဘလ္´ ေခၚတဲ ့သမၼာက်မ္းစာကုိ `တင္ေဒလ္း´ ရဲ႕ ေနာက္မ ွေပၚတဲ့ သမၼာက်မ္းစာနဲ႔ 
တိုက္ၾကည့္ရင္ ကြဲလြဲေနတာေတြ အမ်ားႀကီးရိွေနတာကုိ ေတြ႕ရပါ့မယ္။ အဲဒီလို `ဗားေဒးလ္´ရဲ႕ သမၼာက်မ္း 
စာကလည္း တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနျပန္တယ္။ အဲဒီလုိကြဲလြဲခ်က္ေတြကုိ မစဥ္းစားမဆင္ျခင္ပဲနဲ႕ အကုန္လုံးကိ ု
သိမ္းက်ဳံးၿပီး ခရစ္ေတာ္က ဒီအတိုင္းေဟာခဲ့တယ္ဆုိရင္ ဦးသာဒင္တို႔ ႀကိဳက္ၾကပါ့မလား” ။ 

“တင္ေဒးလ္”ရဲ႕သမၼာက်မ္းစာကုိလည္း ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၅၆၀-ေလာက္မွာ `မုိင္းအလ္စ္ 
ကုိဘားေဒးလ္´က ၿပီးေတာ ့ ျပဳျပင္ေရးထားတာကို ေတြ႕ရျပန္တယ္။ အဲဒီႏွစ္ ေလာက္မွာပဲ ဒီဆရာေတြရဲ႕ 
ေရးသားခ်က္ေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ရ႕ဲ တရားမ်ားကုိ ယုတၱိကင္းမဲ့ေစတယ္။ လြဲမွားေစတယ္-ဆိုၿပီးေတာ ့ဂ်ာမနီက 
`မာတင္လူသာ´ တို႔က ကုိယ္ႀကိဳက္သလုိ ျပင္ၿပီး ေရးတာကုိလည္း ေတြ႕ရျပန္ပါတယ္။ ` တင္ေဒးလ္́ က ၊ 
`ဟီးဘရူး´က်မ္းကိ ု အေျခခံၿပီး ေရးတ့ဲ `ဘိုင္ဘလ္´ထဲမွာ `ေဂ်ရုဆလင္´ၿမိဳ႕ႀကီးကုိ သမုဒၵရာႏွင့္ 
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ေရလြမ္းသတ္တယ္လို႔ ေရးတ့ဲအခန္းကိ ု `မာတင္လူသာ´တို႔က မႀကိဳက္ၾကဘူး။ ဒါနဲ႕ဒီအခန္းကိ ု ျပဳျပင္ၿပီး 
ေရးလိုက္ၾကတယ္”။ 

“အဲဒါေတြကို ၾကည့္ရင္ ခရစ္ယာန္ေရွးက်မ္းမ်ားမွာပဲ တစ္က်မ္းႏွင့္တစ္က်မ္း ကြဲလြဲခ်က္ေတြ၊ 
မတူတာေတြ ရိွေနပါတယ္။ ဒါေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနၾကရရင္ ခရစ္ယာန္ထာ၀ရဘုရားဟာ ေမတၱာႏွင့္ဂရုဏာကုိ 
အရင္းခံတယ္လုိ႔ တစ္ဖက္က ေျပာၿပီးေတာ ့ တစ္ဖက္မွာ လူေတြကိ ု မညွာမတာ ရက္ရက္စက္စက္ 
လုပ္ခ့ဲတယ္ဆုိတဲ ့အေၾကာင္းအရာေတြဟာ အမ်ားႀကီး ရွိေနေလေတာ ့အခုန ဆရာႀကီး ဦးသာဒင္ ေျပာခ့ဲတဲ့ 
ဗုဒၶ၀င္အရ ေရွ႕နွင့္ေနာက္မညီတဲ ့ အခ်က္မ်ားဟာ စာေရးဆရာေတြေၾကာင့္သာ ရိွေနတယ္ဆုိတာ 
လယ္ျပင္ဆင္သြားသလုိ ထင္ရွားလွပါတယ္။ အဲဒီလုိ မညီတာထားၿပီးေတာ့ ဦးပဇင္းတုိ႔ရ႕ဲ ဗုဒၶေဂါတမဟာ 
ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္သူ႕ရဲ႕အသက္တစ္ ေခ်ာင္းကိ ု သတ္ခ့ဲဖူးပါသလ?ဲ ဖ်က္ဆီးခဲ့ဖူးပါသလဲ? ဗုဒၶေဂါတမကုိ 
ထားလုိက္ပါဦး ဗုဒၶေဂါတမရဲ႕ တပည့္သာ၀က ရဟႏၱာထဲက ဘယ္သူဟာ သူတစ္ပါးအသက္ကို 
သတ္ခဲ့ဖူးပါသလ?ဲ တစ္ခု ေလာက္မ်ားရိွရင္ ေတြ႕ရင္ ေျပာျပစမး္ပါလုိ႔ ဆရာႀကီး ဦးသာဒင္ကို ဦးပဇင္း 
ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ပါတယ္”။ 

“အဲဒါတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ရဲ႕ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ ္ သက္တမ္း အတြင္းမွာ 
ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြက္ ဆင္ႏြဲရတ့ဲ စစ္ပြဲမ်ဳိးရိွခ့ဲဖူးပါသလား? ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ 
သာသနာျပဳလုပ္ငန္းအတြက္ စစ္တုိက္ခိုက္ရတယ္။ သတ္ျဖတ္ရတယ္၊ ေငြေၾကးနဲ႕ ရာထူးနဲ႕ ျဖားေယာင္း 
ေသြးေဆာင္ၿပီး သိမ္းသြင္းခ့ဲရတယ္ဆုိတာမ်ဳိးမွာ ဗုဒၶသာသနာ့သမုိင္းမွာ ရွိခ့ဲဖူးပါသလား? ေထာက္ျပစမ္းပါ”။ 
“ဆရာႀကီး ဦသာဒင္တို႔က အနႏၱတန္ခုိးေတာ္ရွင္ႀကီး အနႏၱေမတၱာရွင္ႀကီး၊ အနႏၱက႐ုဏာရွင္ႀကီးလို႔ 
ယံုၾကညၿ္ပီး တဖြဖြခ်ီးက်ဳးေနၾကတဲ့ ထာ၀ရေခၚ ဘုရားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒကာႀကီးတို႔ အလြန္ 
အထင္ႀကီးေနတဲ ့အေနာက္တုိင္းသား ခရစ္ယာန္ဆရာႀကီးမ်ားက ထာ၀ရကုိ ဘယ္လို ခ်ီးက်ဳးထားတယ္ဆုိတာ 
နည္းနည္းတင္ျပပါ့မယ္”။ 

“အိပ္ခ်္ဂ်ီ၀ဲလ္”ဆုိတဲ ့ ရာဇ၀င္ဆရာႀကီးက အနႏၱတန္ခိုးေတာ္ရွင္ ထာ၀ရသည္ တကယ္ထင္ရွားရိွ၍ 
ဤကမၻာေလာကအတြင္း၌ တ္ုိက္ခုိက္ေနၾကေသာ စစ္ပြဲမ်ား၊ ေသေၾက ပ်က္စီး ျခင္းမ်ား စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ေၾကာက္ဖြယ္လန္႔ဖြယ္မ်ားကုိ တားဆီးျခင္းငွာ တတ္နိင္ေသာ သတိၱ ရိွပါလွ်က္န႕ဲ တမင္ဇိမ္ခံၿပီး 
ၾကည့္ေနခ့ဲသည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ပ္သည ္ ထုိ ထာ၀ရ၏ အဖံုးအကာ မရွိေသာ မ်က္ႏွာကုိ တေတြးျဖင့္ ေထြးမည္ 
အမွန္ျဖစ္သည”္လုိ႔ ေရးသားထားပါတယ္။ 

“အေမရိကတ္ုိက္က ‘ယူနစ္တာရီယ’ံ ခရစ္ယာန္ ဓမၼဆရာ `သီအိုဒုိပါကား´ရ႕ဲ စကားကို 
နားေထာင္ၾကည့္ပါဦး”။ 
“ထာ၀ရသည္ ခဏခဏ စိတ္ေျပာင္းလဲတတ္၏, လက္စားေခ်တတ္၏, အလြန္အက်ဳး ေဒါသႀကီး၏, 
ထာ၀ရသည္ အမ်က္ေဒါသထြက္လြယ္၏, အဆမတန္ ရက္စက္ၾကမ္းႀကဳတ္၏, မိမအိခ်စ္ေတာ္ ရဟူဒီ 
လူမ်ဳိးတို႔ကိုပင္ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္ဆုိး၏, တစ္ေန႔ေသာ ္ ထာ၀ရသည္ `လူအေပါင္းတို႔၏ ဦးေခါင္းကို ျဖတ္၍ 
ငါထာ၀ရအား ပူေဇာ္ေလာ့́  ဟု ေမာေရွအားေျပာသတတ္။ 

“ေနာက္တစ္ခါ ခရစ္ယာန္“ပါဒရီဒိန္း အင္းဂ်ိတ္” ဆိုသူေရးသားသည့္ အခ်က္ကိုလည္း ေျပာပါရေစ”။ 
“သူက ကမၻာေျမျပင္၌ လူသတၱ၀ါႏွင့္ ထာ၀ရ၏ ဆက္ဆံပုံသည္ ယခုကၽြန္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ျမင္ရသမွ်သာ 
အကုန္ျဖစ္ခ့ဲလွ်င္ ထုိထာ၀ရသည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္း၌ ေျဖာင့္မွန္ျခင္း, ႐ုိးသားျခင္း တရားတုိ႔ကုိမ်ားစြာ 
အေလးမျပဳေၾကာင္း ထင္ရွားေခ်၏”။ (The Faith in the world)(သီဖိစ္အင္သီ၀ါး) ဆိုတ့ဲ စာအုပ္မွာ 
ေရးထားပါတယ္။ `အီဟာဘန္´ ဆိုတ့ဲ စာေရးဆရာ အဘိဓမၼာ ဆရာႀကီးက `သင္တုိ႔ ခရစ္ယာန္၀ါဒီမ်ားကိ ု
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ဆိုလုိသည္´၊ သင္တုိ႔ေျပာဆုိေသာ အရာဟူသမွ်ကုိ ခၽြင္းခ်က္ကေလး တစ္ခုထားၿပီး ကၽြန္ပ္အားလုံးကိ ု
သေဘာတူပါ၏။ ထုိခၽြင္းခ်က္ကား သင္တို႔၏ ထာ၀ရသည္ ကၽြႏု္ပ္၏ မာရ္နတ္ ျဖစ္သတည္း”လို႔ 
ေျပာဆုိပါတယ္။ 

“အဲဒါ …..ဦးပဇင္းက ဖန္တီးၿပီးေျပာတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္၊ ေဟာဒီမွာ ဆရာႀကီးတို႔ အထင္ႀကီးေနတဲ ့
ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ဆရာႀကီးေတြ ေရးတဲ ့စာအုပ္ေတြက ေကာက္ႏႈတ္ၿပီးေျပာျပတာ”။ 
“ေနာက္ၿပီး ဆရာႀကီးဦးသာဒင္က အနႏၲတန္ခုိးေတာ္ရွင္ ထာ၀ရႏွင့္ ဘာတန္ခိုးမွ မရိွတ့ဲ ေဂါတမကိ ု
ႏႈိင္းယဥ္ွရဲသလား? ႏႈိင္းယဥ္ွရဲရင ္ႏိႈင္းယွဥ္ျပပါ။ ထာ၀ရထက ္ဘယ္သူမ ွမျမတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာသြားပါတယ္”။ 
“အဲဒီလုိဆုိရင္ ဆရာႀကီးတို႔ရဲ႕ ထာ၀ရဂုဏ္ေတာ္ေတြကုိ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာပါ အတုိင္း နည္းနည္းေလာက္ 
ထုန္ၾကည့္ၾကရေအာင္။ 
၁။ အရက္ေသစာတုိ႔ကုိ အၿမဲမွ၀ဲီေသာက္သံုး၍ ဂ်ဳိးကင္၊ ခ်ဳိးကင္၊ သိုးကင္၊ ႏြားကင္-တုိ႕ကိ ု တြင္တြင္ႀကီး 
ႀကိဳက္ေတာ္မူထေသာ။ 
၂။ ခ်ဳိးကင္ႏွင္ ့စပ်စ္ရည ္အရက္ကုိ မရခ့ဲေသာ္ အလြနအ္က်ဳး အထူး ေဒါပြ အမ်က္ေတာ္ရွေလ့ရိွထေသာ။ 
၃။ သေဘာမက်၍ ေဒါထေသာအခါ ႀကီးစြာေသာ ေကာဓ(အမ်က)္ျဖင့္ တားမရ၊ ဆီးမရ၊ ႀကိမ္ဆဲတတ္တဲ ့
အေလ့၀သီရိွထေသာ။ 
၄။ တ္ုိက္ေရးခိုက္ေရး၊ သတ္ျဖတ္ေရးတို႔ကုိသာ အၿမဲအားေပးေလ့ရိွထေသာ။ 
၅။ မဟုတ္မမွန္ ပညာရိွသတၱ၀ါတုိ႔ ေအာ္ဂလီဆန္ဖြယ္ရာ တရားတုိ႔ကို ေဟာၾကားခ့ဲထေသာ ။ 
၆။ ေၾကာက္ခမန္း၊ လန္႔ခမန္း၊ အျပစ္အာဒီန၀တို႔ကုိေမတၱာဓါတအ္နည္းငယ္ရိွသူတုိ႔ပင္ၾကက္သီးျဖန္း 
ဖြယ္ရာ က်ဳးလြန္ခ့ဲထေသာ။ 
၇။ လူသတၱ၀ါတုိ႔ ဉာဏ္ပညာပြင့္လင္း၍ အေၾကာင္းအက်ဳ ိး၊ အေကာင္းအဆုိး သိျမင္မည္ကုိ 
အစဥ္စိုးရိမ္ထေသာ။ 
၈။ ဤသုိ႔ စုိးရိမ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဉာဏ္ပညာအလင္းေရာင္၏ ရန္သူႀကီးျဖစ္ထေသာ-ဤသို႔ ထာ၀ရဘုရားဆုိတဲ ့
ဂုဏ္ေတာ္ေတြ ထြက္လာပါတယ္။ အခ်ိန္နည္းလြန္းလို႔ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထားတာပါ။ ။ 
“ကဲ…..ေဂါတမဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ကုိလည္း နည္းနည္းေလာက္ပဲ ထုတ္ျပပါမယ္၊ ပိဋကတ္ေတာ္မွာ 
ပါတဲ ့အထကဲ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပဲ တင္ျပပါ့မယ္”။ 
၁။ အျခားေသာဘာသာရွင္တို႔နဲ႕မတ ူအျမင့္ျမတ္စင္ၾကယ္ေသာ အက်င့္စာရိတၱ ရိွေတာ္မူထေသာ။ 
၂။ အရက္ေသစာ မူးယစ္ေစတတ္ေသာအရာတုိ႔ကုိ ကုိယ္တိုင္လည္းမသံုး၊ တပည့္မ်ား, ေနာက္ လိုက္ငယ္သား 
တုိ႔ကုိလည္း မသံုးရန္တားျမစ္ေတာ္မူထေသာ။ 
၃။ ပါဏာတိပါတ သူ႕အသက္သတ္ျခင္း၏ အျပစ္အာဒီန၀တို႔ကုိ ေဟာျပေတာ္မူ၍ ဇီ၀ဟႎသာ- 
အသက္သတ္ျခင္း၊ ညင္းဆဲျခင္းတို႕ကုိ တားျမစ္ေတာ္မူထေသာ။ 
၄။ အမ်က္ေဒါသ၊ ေကာဓမုိက္မွား လူ႔ေအာက္တန္းစားတို႔၏ လက္သံုးျဖစ္ေသာ တရားမ်ားကုိ အျမစ္ပါမက်န ္
အကုန္လုံးပယ္လွန္ ခုတ္ျဖတ္ေတာ္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ေဒါပြျခင္းမရိွ၊ ေမတၱာဓါတ္ျဖင့္ ျပည့္၀ေသာ 
ႏွလံုးရိွေတာ္မူထေသာ။ 
၅။ သက္ရိွ/သက္မ့ဲ ဟူသမွ်တို႔ကိ ုႀကိမ္ဆျဲခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းအမႈ ဘယ္အခါမွ မျပဳခ့ဲထေသာ။ 
၆။ သတ္ေရး၊ ျဖတ္ေရး၊ တိုက္ခို္က္ေရးတုိ႔ကို (အတၱာနံ ဥပမံ ကတြာ န ဟေနယ် နဂါတေယ်)- မိမိကုိယ္ကိ ု
ဥပမာျပဳ၍ သူတစ္ပါးတို႔အား ျငင္းဆသဲတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳရဟ ုေဟာေျပာ၍ အားေပးျခင္း မျပဳခ့ဲထေသာ။ 
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၇။ မေကာင္းညစ္ၾကဴး ဣႆာမေစၧရ-စေသာ ပါပဓမၼ (မေကာင္းေသာအမႈ) အစုတုိ႔မွ အၿမဲေ၀းကြာေတာ္ 
မူထေသာ။ 
၈။ အက်ဳ ိးအေၾကာင္းဆက္၍ ယုတၱိသာဓက ရွိေသာတရား, လူသတၱ၀ါတို႔အား အေၾကာင္း အက်ဳ ိးရေစေသာ 
တရားတုိ႔ကုိသာ ေဟာေတာ္မူခ့ဲထေသာ။ 
၉။ ခ်စ္သားတုိ႔! သင္တုိ႔သည္ အလင္းမွလာ၍ အလင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကကုန္ေလာ-့ဟု ေဟာေတာ္မူသည္ကိ ု
ေထာက္သျဖင့္ လူသတၱ၀ါအေပါင္းကုိ အေမွာင္ေဘးမွ ကာကြယ္၍ အလင္းေရာင္ ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ေအာင္ 
ေဖးမကယ္တင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူးႀကီး ျဖစ္ခဲ့ထေသာ။ ကၽြန္ပ္တုိ႔ ေဂါတမဗုဒၶရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္အနည္းငယ္မွ် 
ျဖစ္ပါတယ္။ 
“အဲဒီလုိ ထာ၀ရဘုရားႏွင့္ဗဒုၶေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကိ ု အနည္းငယ ္ ႏိႈင္းယဥ္ွၾကည့္ရင္ပဲ 
ဘယ္ဘုရားက မွန္ကန္မြန္ျမတ္တယ္၊ ဘယ္ဘုရားက မမွန္မကန ္ ယုတ္ည့ံ တယ္ဆိုတာ လယ္ျပင္ 
ဆင္သြားသလို ထင္ရွားေနပါတယ္”။ 
“ကဲ….အခ်ိန္ေစ့ေတာ့မွာမုိ႔ ဦးပဇင္း နိဂုံးခ်ဳ ပ္ပါေတာ့မယ္၊ အခုလိ ု ဦးပဇင္းတင္ျပခ့ဲတာေတြဟာ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေတြပါ၊ ေန႔လည္က်မွ အက်ယ္တ၀င့္ ထပ္ၿပီးတင္ျပပါဦးမည္။ ယခုတင္ျပခ့ဲတဲ ့
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလာက္န႕ဲတင္ပ ဲ ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ဘယ္ဟာက ေကာင္းတယ္၊ မွန္တယ္ဆိုတာ 
ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္နိုင္ေလာက္ပါၿပီ”။ 
“ခရစ္ယာန္ဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္တကြ အားလုံးေသာခရစ္ယာန္၊ ဗုဒၶဘာသာဒကာ/ဒကာမအေပါင္းတုိ႔ စိတ္ခ်မ္းသာ 
ကုိယ္ခ်မ္းသာႏွင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့စြာ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး ေမတၱာဓါတ္ျဖင့္ ဆက္ဆံၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ 
လိုက္ပါတယ္”။ ( ရွည္လ်ားေသာ လက္ခုပ္ၾသဘာသံႀကီး)။ 
ရွည္လ်ားေသာ ၾသဘာသံ၊ လက္ခုပ္သံမ်ားမွာ မိုးခ်ဳန္းသည့္နယ္ ျမည္ဟီး၍ သြားပါသည္၊ ဗုဒၶဘာသာဘက္မွ 
ၾကည္ႏူးရႊင္ၿပံဳးေနၾကသေလာက္ ခရစ္ယာန္ပရိသတ္ကား ငုိင္ေနၾကေလသည္။ 
ထိုေနာက္ သဘာပတိ ဦးေရႊမွန္က ေဟာေျပာပြဲႀကီးကုိ ေန႔ခင္း(၁၂)နာရီအထိ ေခတၱရပ္နားမည့္အေၾကာင္း 
ေၾကညာလုိက္ပါသည္။ 

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဆရာေတာ္ထံသုိ႔ အုပ္စုလ္ုိက္လာေရာက္၍ ၀မး္သာအားတက္ေၾကာင္း 
ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။ ထုိအခုိက ္ မ႑ပ္အျပင္ဘက္မွ လူတစ္ဦးက ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုလုိက္သည္။ 
“ခဏေလာက္လမ္းဖယ္ေပးၾကပါခင္ဗ်ား၊ ဒီမွာ ဗုဒၶဘာသာထ ဲ၀င္မလုိ႔တ့ဲခင္ဗ်ာ၊ တစ္ဆိတ ္လမ္းဖယ္ေပးၾကပါ”။ 
စုအံုေနေသာ လူအုပ္ႀကီးသည ္ လမ္းဖယ္ေပးလိုက္ၾကသည္၊ လူႀကီးတစဦ္းက ဦးေဆာင္၍ လူတစ္အုပ္ 
သံဃာစဥ္ေရွ႕သုိ႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ဦးေဆာင္လာသူ လူႀကီးက …… 

“ဆရာေတာ္မ်ားဘုရား တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာဘက္က ေဟာေျပာတာကုိ သေဘာက်လုိ႔ အခု 
ေဟာဒီေက်ာက္ကြင္းရြာက အိမ္ေထာင္ရွစ္အိမ္ေထာင္ မိသားစုအားလုံး ဗုဒၶဘာသာဘက္ကိ ု
ကူးေျပာင္းကိုးကြယ္ပါေတာ့မယ္တဲ့ဘုရား”ဟု ေလွ်ာက္ထားလ္ုိက္သည္။ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည ္
သံဃာႏွစ္ပါးကို တြဲထူေစၿပီး ေရွ႕ဆုံးသို႔ ၾကြလာကာ ၀မ္းသာ အားရ ရႈစားရင္း သာဓု သုံးႀကိမ္ေခၚေလသည္။ 
ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒သည္ ဗုဒၶဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းလာသူမ်ားကုိ သံဃာစဥ္ေရွ႕၌ ထိုင္ေစၿပီး 
စာရင္းယူေစၿပီး ထို႔ေနာက္ သရဏဂုဏ ္ သုံးပါးနဲ႕ လကၡဏာေရးသုံးပါးတို႔၏ အနကအ္ဓိပၸါယ ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို 
ရွင္းလင္းေဟာျပၿ႔ပီးေနာက္ နတ္မီွဆရာေတာ ္ ဦးကလ်ဏအား လြဲေျပာင္းေပးလုိက္သည္။ 
ဆရာေတာ္ဦးကလ်ဏက သရဏဂုဏ္ကု ိ သံုးႀကိမ္တ္ုိင္တိုင္ခ်ေပး၍ လိုက္ဆုိခုိင္းၿပီး ေဆာက္တည္ေစသည္၊ 
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ထို႔ေနာက္ လုိက္ပုိ႔သူ လူႀကီးအား ရွစ္အိမ္ေထာင္ ဗုဒၶဘသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းေၾကာင္း ေၾကာ္ညာခုိင္းလ္ုိက္သည္။ 
ထိုပုဂိၢဳလ္က အသံကုန္ဟစ္ေအာ္ ေၾကာ္ျငာရာ ပရိသတ္က သာဓု…သာဓု…သာဓု-ဟု သံုးႀကိမ္ေခၚေလသည္။ 
မ႑ပ္ျပင္ပႏွင့္ ေစ်းဆိုင္၊ လဘက္ရည္ဆိုင္တုိ႔သို႔ ေရာက္ရိွေနၾကေသာ ပရိသတ္သည္ ေၾကာ္ျငာသံႏွင့္ 
သာဓုေခၚသံတို႔ကိ ု ၾကားရေသာအခါ မ႑ပ္အတြင္းသို႔ ျပန္လည ္ ေျပး၀င္လာၾကၿပီး ခ်ီးက်ဳးစကား 
ေျပာၾကားၾကရာ အုံးအုံးကၽြက္ကၽြက္ ဆူညံေနေတာ့၏။ 

ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒ႏွင္ ့ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕အား ဦးေလွာင္၏ႏွမမ်ားက ဆြမ္းစားရန္ ရြာတြင္းသို႔ 
ပင့္သြားၾကသည္။ က်န္သံဃာေတာ္မ်ားကား မ႑ပ္၌ပင္ ဆြမ္းဘဥု္းေပးၾကသည္။  ခရစ္ယာန္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကား ဦးေရႊေအာင္၏အိမ္၌ ေခါင္းျခင္း႐ုိက္၍ တိုင္ပင္ေနၾကသည္။ စာခ်ဳပ္အရ တစ္အိမ္ေထာင္ 
မိသားစုအားလုံး တစ္ဘက္ဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းလွ်င္ပင္ အရႈံးဟူ၍ ပါေနရာ ယခုရွစ္အိမ္ေထာင္ မိသားစု 
အားလုံး ဗုဒၶဘာသာဘက္သုိ႔ ကူးေျပာင္းခ့ဲရာ ယခု အေျခအေနတုိင္းဆုိလွ်င္ မိမိတို႔ဘက္က ရႈံးဖုိ႔ေသျခာေနၿပီ၊ 
ေန႔လည္ ေဟာေျပာပြဲတြင ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသုိ႔ အနည္းဆုံး ဆယ္အိမ္ေထာင္ျပည့္ျပည့္ ပါေအာင္ 
ဆြဲေဆာင္ေဟာေျပာနိုင္မွသာ မိမိတို႔ အနိုင္ရမည္ဟု တြက္ဆၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္စားေသာက္ေရးကိ ု
သာမန္သေဘာထားၿပီး ေဟာေျပာေရးအတြက္သာ တိုင္ပင္ၾက၊ ေရးမွတ္ၾကနဲ႕ အလုပ္ရႈပ္ေနၾကေတာ့သည္။ 
ေန႔လည္ (၁၂)နာရီတိတိတြင္ ပရိသတ္ႀကီးမွာ နံနက္ကအတုိင္း ျပည့္က်ပ္ျပြတ္ခလွဲ်က္ရိွသည္၊ ေမလ၏ 
အလြန္ပူျပင္းသည့္ ေနပူဒါဏ္ကု ိ ဂ႐ုမထားၾကဘဲ ေဟာေျပာပြဲကိုသာပင္ စိတ္၀င္ စားေနၾကသည္။ 
ထိုအခ်ိန္တြင ္ တမနက္လုံးေပ်ာက္ေနသည့္ သူႀကီး ဦးေလွာင္သည္ ၀တ္ေကာင္း စားလွမ်ား ၀တ္ဆင္လွ်က ္
ဆုေတာ္ရေငြဓါးႀကီးကုိ လြယ္ၿပီး ၿပံဳးၿပံဳး-ၿပံဳးၿပံဳးန႕ဲ ဇနီးသူႀကီးကေတာ္ကိ ုလက္ဆြဲလွ်က္ မ႑ပ္ထသုိဲ႔ ၀င္လာရာ 
ပရိသတ္ပြဲက်သြားေလသည္။ ရွစ္အိမ္ေထာင္ ဗုဒၶဘာသာဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပ ီ ျဖစ္သျဖင့္ သူၿပံဳးနိုင္ေလၿပီ။ 
ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကား မ်က္ႏွာမသာယာၾကေပ။ 
 
သဘာပတိ ႏွစ္ဦး ေနရာယူၿပီးၾကေသာအခါ ---- 

ပရိသတ္ၿငိမ္သက္သြားသည္၊ ဆရာႀကီးဦးေရႊမွန္က မိန္႔ခြန္းမေျပာေတာ့သျဖင္ ့ေတာင္ငူ-ေလာကုတၱရာ 
ဆရာေတာ္ အရွင္ကု႑လကပင္ သဘာပတိ မိန္႔ခြန္းေျပာရသည္။ သဘာပတိဆရာေတာ္က ႏွစ္ဘက္ေသာ 
ပရိသတ္တို႔ မနက္က ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ နားေထာင္၍ အားေပးၾကသျဖင္ ့ အလြန္၀မ္းေျမာက ္
၀မ္းသာေၾကာင္း, ယခုလည္း မနက္ကအတိုင္း ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ အားေပး နားေထာင္ၾကပါရန္ ေမတၱာ 
ရပ္ခံပါေၾကာင္း အတုိခ်ဳပ္မိန္႔ၾကား၍ စည္းမ်ဥ္းအရ ပထမ အလွည့္က်သူ ဗုဒၶဘာသာေခါင္းေဆာင္ 
အရွင္ဥကၠ႒ကုိ ဖိတ္ေခၚလိုက္ေလသည္။ 
ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒သည္ သမၼာက်မ္းစာမ်ားႏွင့္ မွတစု္မ်ားကိုယူ၍ ေဟာေျပာမည့္ စင္ျမင့္ေပၚသို႔ 
တက္သြားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေအာင္ျမင္ခန္႔ညားေသာ အသံျဖင့္ ပရိသတ္ေပါက္ေအာင္ 
ေဟာေျပာေလေတာ့သည္။ 
“အုိ….. ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာအေပါင္းတို႔…… 
ဦးပဇင္းတို႔ရဲ႕ ဗုဒၶေဂါတမ ဘုရားရွင္ဟာ ဆင္ျခင္တုံတရားကို အမ်ားႀကီး အားေပးေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။ 
မည္သည့္တရားကုိမဆုိ မစုံစမ္း၊ မစစ္ေဆးဘဲ မယံုၾကည့္ၾကန႕ဲလို႔ ေဂါတမရွင္ေတာ္ဘုရားက 
ေဟာၾကားေတာ္မူခ့ဲပါသည္။ ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕ (ဧဟိပႆိေကာ) လာလွည့္, ၾကည့္လွည့္, စမ္းၾကည့-္ဆုိတဲ ့
ဂုဏ္မ်ဳိးဆိုတာ ကမၻာေပၚမွာ ေပၚေပါက္လာတ့ဲ ဘာသာတရားေတြထမွဲာ ဘယ္ဘာသာတရားမွာမွ မရိွပါဘူး။ 
ဒီဂုဏ္မ်ိဳးကို ေဂါတမရွင္ေတာ္ဘုရားရဲ႕တရားေတာ္မွာသာ ေတြ႕နိုင္ပါတယ္………”။ 
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“ဘာျဖစ္လို႔ ေဂါတမရွင္ေတာ္ဘုရားက လာၾကည့္၊ စမ္းၾကည့္လို႔ ရဲရဲ၀့ံ၀ံ့ ေျပာရဲေတာ္မူရသလဲ? 
သူ႕တရားဟာ မွန္ကန္ေၾကာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ သိေတာ္မူလုိ႔ေပါ့၊ ဓမၼဆရာႀကီးတို႔ရဲ႕ ခရစ္ေတာ္ဟာ 
ငါေျပာတာသာ ယံုၾကည္ၾက၊ ဆင္ေျခမတက္ရဘူးလုိ႔ ဘာေၾကာင့္ ေျပာခ့ဲ ရတာလဲ?၊ အဲဒါစဥ္းစားၾကည့္ဖုိ႔ 
ေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ့္တရားကုိ ကုိယ္တကယ္ ယုံၾကည့္စိတ္ခ်ရင္ ရဲရႀဲကီး ဆင္ေျခေပးနုိင္စြမ္း 
ရိွရမယ္မဟုတ္ပါလား? သူ႕တရားဟာ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရျခင္းမရိွဘူး။ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈ မရိွဘူးဆိုတာ 
ဒီအခ်က္ကပဲ ထင္ရွားေနပါၿပီ၊ (ၾသဘာသံႀကီး)။ 

“အခုလည္း ဦးပဇင္းေျပာခ့ဲသမွ် ေဟာေနသမွ်ႏွင့္ ေျပာလတံၱ႕ေသာ စကားေတြကိ ု ပုဂၢလဓိ႒ာန္စြဲႏွင့္ 
မွန္တယ္လို႔လည္း မယူဆေစလုိပါ။ မွားတယ္လုိ႔လည္း တစ္ဘက္သတ္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းကို အလ်င္စလုိ 
မျပဳလုပ္ၾကေစလိုပါ။ ေလာကယုတိၱ/သဘာ၀ယုတိၱ ရိွ/မရိွ စဥ္းစားဆင္ျခင္၊ စုံစမ္း စစ္ေဆးၿပီးေတာ့မွ 
ယံုၾကည္ေစခ်င္ပါတယ္…..”။ 
“ကဲ……ဒီေတာ့ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း ဦးပဇင္းအက်ဥ္းခ်ဳံးၿပီး ရွင္းရွင္းတင္ျပပါမယ.္။ 
* ဗုဒၶဘာသာဆုိသည္မွာ ဘာလဲ? 
* ဘာကုိရည္မွန္းၿပီး ဗုဒၶဘာသာကုိ ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ၾကသလဲ? 
* ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဟာ ဘာလဲ? 
* အဲဒီပန္းတိင္ုေရာက္ဖုိ႔ ဘယ္တရား၊ ဘယ္အက်င့္မ်ားဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ရဲ႕တာ၀န္ျဖစ္သလဲ? 
* ေလာကီအေနျဖင္ ့ဘာအက်ဳိးရိွသလဲ? 
* ေလာကုတၱရာ အေနျဖင္ ့ဘယ္လုိအက်ိဳးျဖစ္သလ?ဲ 
“အဲဒါေတြကို သိရင ္ဗုဒၶ၀ါဒရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို သိရိွနုိင္ပါတယ္။ အဲဒီလို သိရင္ပဲ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဗုဒၶ၀ါဒဟာ ကမၻာမွာ 
အျမင့္ျမတဆုံ္းန႕ဲ အမွန္ကန္ဆုံးဆိုတာ သေဘာေပါက္သြားပါလိမ့္ မယ…္.”။ 
“ဗုဒၶဘာသာဆုိတာ ဟိုလြန္ခ့ဲတဲ ့ ႏွစ္ေပါင္း (၂၅၀၀)ေလာက္ အိႏၵိယနိုင္ငံမွာ အေထာက္အထား 
ခုိင္ခုိင္လုံလုံန႕ဲပြင့္ေပၚခ့ဲတဲ ့ ဘယ္ဘာသာတရားမွာမွ မရိွတဲ့ သစၥာေလးပါး အမွန္တရားကုိ ဆရာမကူ 
သယမၻဴဉာဏ္ေတာ္နွင့္ မိမိအလုိလုိ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ထုိးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူခ့ဲတဲအ့တြက္ ဗုဒၶအမည ္
ဘြဲ႕ေတာ္ရိွတ့ဲ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အဆုံးအမေဒသာနာေတာ္ကုိ ယုံၾကည္လိုက္နာၿပီး ဆည္းကပ္ခံယူတဲ ့
ဘာသာ၀ါဒ ျဖစ္ပါတယ…္.”။ 
“သံသရာ၀ဋ္ဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ရည္မွန္းၿပီးေတာ ့ဗုဒၶဘာသာ ဗုဒၶ၀ါဒကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက ဆည္းကပ္ 
ခံယူျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ.္.”။ 
“ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဟာ ၀ဋ္ဒုကၡမွ ေအးၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ပန္းတိုင္ ေရာက္ဖုိ႔ 
အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက ဗုဒၶေဂါတမ ညြန္ျပဆုံးမေတာ္မူခ့ဲတဲ ့ တရားဓမၼမ်ားကုိ က္ုိယ့္အားကုိယ္ကုိး 
ကိုယ္တိုင္က်င့္သုုံးၾကရမယ္။ အထူးသျဖင့္ မဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င့္ျမတ္တရားကုိ က်င့္သုံးၾကရမွာက 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္းရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ…္.”။ 

“ဗုဒၶဘာသာ-ဗုဒၶ၀ါဒဟာ ေလာကီေရးရာ တုိးတက္ႀကီးပြားမႈကုိ မဟန္႔တားသလို 
ဆုတ္ယုတ္နိမ့္က်မႈကိုလည္း အားမေပးပါဘူး။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခ့ဲတဲ ့ သမၸဒါန္တရား 
ေလးပါးႏင့္ွအညီ က်င့္သံုး ၾကမယ္ဆိုရင ္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ပဲ လက္ေတြ႕မ်က္ေတြ႕ႀကီးပြား 
တိုးတက္နိုင္ပါတယ္၊ အဲဒီလုိ ေလာကီ ေရးရာမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရင္းနဲ႔ဘဲ ေလာကုတၱရာတရားမ်ားကိုလည္း 
က်င့္သုံးသြားနုိင္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာကုိ ဆည္းကပ္လုိက္နာရင္ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႕လည္း သမဘာဂျဖစ္ၿပီး 
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အဆင္ေျပေအာင္ေနထုိင္နိုင္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးကြဲ ဘာသာကြဲေတြနဲ႕ အတူေနထုိင ္ ၀န္မေလးပါဘူး၊ 
အေထာက္အထား ေဒသနာေတာ္ေတြ အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ အခ်ိန္မရလို႔ အဲဒါ ေလာက္ပဲတင္ျပရတာပါ …”။ 

“မဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င့္ျမတ္တရားကုိ က်င့္သုံးပြားမ်ားၿပီး အရာရာကုိ လကၡဏာေရး ႏွင့္႐ႈျမင္တတ္ရင္ 
မဂ္တရား၊ ဖုိလ္တရားမ်ားကုိ ရရိွၿပီးေတာ့ ၀ဋ္ဒုကၡၿငိမ္းရာ နိဗၺာနဓာတ္ သႏိၲသုခအလြန္ေအးျမတဲ့ ခ်မ္းသာကို 
အခု မ်က္ေမွာက္ကာလမွာပင္ ရနိုင္ပါတယ္။ အဲဒါေလာကီေရးႏွင့္ အလြန္ျခားနားတ့ဲ ေလာကုတၱရာပဲ 
ျဖစ္ပါတယ…္”။ 
“နည္းနည္းထပ္ၿပီး ရွင္းျပပါ့မယ္၊ ဗုဒၶဘာသာဟာ အနတ၀ၱါဒ၊ အနတၱလမ္းစဥ္၊ အနတၱေဒသနာတုိ႔ကိုပါ 
အေျခတည္ၿပီး ေပၚေပါက္လာတဲ ့ဘာသာျဖစ္တ့ဲအတြက္ ကမၻာေပၚရိွ ဘယ္ဘာသာႏွင့္မွ မတူေအာင္ ထူးျခားတဲ ့
ဘာသာ၀ါဒႀကီးျဖစ္ပါယ္…..”။ 
“အနတၱ၀ါဒအရ ဒီေလာကသုံးပါးမွာ ဘာတစ္ခုမွ အစုိးရျခင္းမရွိပါဘူး၊ မိမိရဲ႕သားသမီး စီးပြားဥစၥာကုိ မဆိုထားနဲ႔ 
မိမိခႏၶာကုိယ္ကိုပင္ မပုိင္စုိးနုိင္ပါ၊ ကိုယ္က မစုိးပုိင္သလုိ ဘယ္သူဘယ္၀ါကမွလည္း စိုးပုိင္နိုင္တဲ ့အခြင္အ့လမ္း 
မရွိပါဘူး။ အဲဒီမပိုင္စုိးတ့ဲ တရားစုတို႔ တည္ေနရာ မီွရာျဖစ္တဲ ့ ဒီသံသရာမွ ကင္းလြတ္ရာသည္သာလွ်င ္ဇာတိ၊ 
ဇရာ၊ ဗ်ာဓိ၊ မရဏ၊ ေသာက၊ ပရိေဒ၀၊ ဒုကၡ၊ ေဒါမနႆ၊ ဥပါယာသ (ပဋိသေႏၶေနရျခင္း, အုိရျခင္း, ပူပန္ရျခင္း, 
ေသရျခင္း, စုိးရိမ္ရျခင္း, ငုိေႂကြးရျခင္း, ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ပူပင္ရျခင္း, ျပင္းစြာပူပန္ရျခင္း) တုိ႔ရ႕ဲ ကုန္ရာၿငိမ္းရာ 
ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယံုၾကည္လက္ခံထားၿပိး အားထုတ္တဲ ့ဘာသာျဖစ္ပါတယ…္”။ 
“ဘယ္ဘုရား၊ ဘယ္ဣဒၶိပါဒ္ရွင္ကမွ် ကယ္တင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတ့ဲ ဘာသာမ်ဳ ိးလည္း 
မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္အားကုိယ ္ ကုိးၿပီး ကုိယ့္ဒုကၡအသီးသီးမွ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ကုိယ့္ဟာကုိ အားထုတ္သြားရတဲ ့
လုပ္ငန္းသာလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ ဗုဒၶ၀ါဒမွာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာမွာ ပုဂၢိဳလ္စြဲ အားထားမႈ မရိွပါဘူူး၊ 
ဓမၼသက္သက္သာ ရိွပါတယ္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ သခၤါရတို႔ရဲ႕ ကုန္ရာၿငိမ္းရာ အသခၤတ-သည္သာ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ 
ပန္းတိုင္ျဖစ္ပါတယ္”။ 
“အထူးသျဖင္ ့ဗုဒၶဘာသာဟာ ဘုံဘ၀ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တတ့ဲ စိတ္နဲ႕ကုသုိလ ္ေကာင္းမႈ လုပ္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး၊ 
ငရနဲဲ႕ေျခာက္လန္႔ထားတ့ဲအတြက္ ေၾကာက္လန္႔ၿပီးေတာ့ အကုသုိလ္ကိ ု ေရွာင္တာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး၊ 
ဧကန္အမွန္အားျဖင့္ မလုပ္ထိုက္တဲ ့ အလုပ္ပဲ၊ မက်ဳးလြန္ ထိုက္တဲ့ အမႈကိစၥပဲလို႔ ကိုယ္တုိင္ 
သံုးသပ္နားလည္ၿပီး အကုသုိလ္မလုပ္တာ၊ အကုသိုလ္ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္တာဟာ ဗုဒၶဘာသာအစစ္အမွန္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ငရဲႏွင့္ေျခာက္လန္႔လုိ႔ ေၾကာက္ၿပီးေတာ့ မလုပ္ပဲ ေရွာက္ၾကဥ္တယ္ဆုိရင္ မူမွန္တ့ဲ ေရွာင္ၾကဥ္မႈမ်ဳိး 
မဟုတ္ပါ။ ေၾကာက္လို႔သာ ေရွာင္ၾကဥ္မႈမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အဒီဲသီလမ်ဳိးဟာ ဗုဒၶဘာသာက လက္ခံတဲ ့
သီလသေဘာမ်ဳ ိး မဟုတ္ပါဘ”ူ။ 
“အဲဒီလုိ ငရဲကိုေၾကာက္ၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္ေနတ့ဲသူဟာ ငရႏွဲင့္သာ ေျခာက္လန္႔ မခံရလွ်င္ ငရဲမႀကီးဘူးဆိုရင္ 
လုပ္မယ့္သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္မေနေပဘူးလား”။ 
“ဒါေၾကာင့္ ငရဲကိ ု ေၾကာက္လုိ႔ ေရွာင္ၾကဥ္ေနသူနဲ႔ ငရဲေၾကာင့္မဟုတ္ဘ ဲ မလုပ္အပ္တ့ဲတရား၊ 
မက်ဳးလြန္ထိုက္တ့ဲ တရားလုိ႔ သေဘာေပါက္ၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္သူတုိ႔ဟာ အလြန္ပဲျခားနားလွပါတယ္။ 
ဗုဒၶဘာသာက မလုပ္အပ္တဲအ့ရာကုိ စာနာေထာက္ထားၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းကိုသာ သီလအျဖစ္ လက္ခံပါတယ္။ 
ထိုနည္းတူစြာပဲ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ျပဳတ့ဲေနရာမွာလည္း (ကိေလသာ၀ဋ္၊ ကမၼ၀ဋ္၊ ၀ိပါက၀ဋ္)ဟူေသာ 
၀ဋ္သုံးပါးသံသရာမွ လြတ္ေျမာက္လုိတဲ ့ ဆႏၵႏွင့္ သန္႔စင္စြာ ျပဳလုပ္တ့ဲ, အားထုတ္တ့ဲ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ 
မ်ဳိးကုိသာ ဗုဒၶဘာသာက လက္ခံပါတယ”္။ 



 

 pmrsufESm-33  
 

“ဘုံဘ၀ကုိ ခံစားစံစားျခင္လို႔ လာဘ္ထုိးပသတဲ ့ ပူေဇာ္တဲအ့ေနႏွင့္ လာဘ္ထုိးပသပူေဇာ္တ့ဲ အေနနဲ႕ 
ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ျပဳျခင္းဟာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဆိုင္တ့ဲတရားစုမွ ေပါက္ဖြားလာတ့ဲ ေစတနာမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႕ ေဘးဘယာကုိ ငဲွ႕ၿပီးေတာ ့ ျပဳလုပ္တ့ဲ အလုပ္မ်ဳိးျဖစ္တ့ဲအတြက္ ႐ုိးသားသန္႔စင္မႈနဲ႕ 
ကင္းလြတ္ျခားနားလွပါသည္။ တစ္စုံတစ္ေယာက္မွာ အကူအညီ လုိေနလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ထားစာနာတ့ဲ 
စိတ္နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မထားဘဲ ျပဳလုပ္တ့ဲကုသိုလ္ ေကာင္းမႈဟာ အလြန္ျဖဴစင္သလုိ ေၾကာက္လန္႔၍ 
မဟုတ္ဘဲ မလုပ္ထိုက္လုိ႔ ေရွာင္ၾကဥ္တာဟာ မြန္ျမတ္တ့ဲ ကုိယ္က်င့္တရား သိကၡာသီလစစ္ သီလမွန္ 
ျဖစ္ပါတယ”္။ 
“အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲ ?” 
“ဗုဒၶဘာသာဟာ ကိုယ့္စီးပြားႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းျခင္း ကင္းမ့ဲၿပီး ေစတနာသဒၶါသက္သက္နဲ႕သာ 
ဒီေလာကရဲ႕ ေကာင္းမႈ/ဆုိးမႈတို႔ကိ ု ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္တဲ ့ အနတၱ၀ါဒေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘုရားရဲ႕ 
အနတၱ၀ါဒနဲ႕ အလြန္ျခားနားဆန္႔က်င္တဲ ့ ၀ါဒကေတာ့ လူေတြကိ ု ျဖဴစင္တဲ ့ ေစတနာမွ ကင္းလြတ္ေစေသာ 
ေျခာက္လန္႔မႈ, ေမွ်ာ္မွန္း၍ ေတာင့္တေစမႈ အစရွိေသာ မႈိင္းမ်ားႏွင့္ အၿမတဲမ္း တုိက္ထားတဲ ့
အတၱ၀ါဒသာျဖစ္ပါတယ”္။ 
“ဦးပဇင္း အခုေျပာတာေတြဟာ ပုဂၢလဓိ႒ာန္စြဲနဲ႕ ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဦးပဇင္းေျပာတာေတြကိ ု
ေလာကယုတိၱ သဘာ၀ယုတိၱ ရိွ/မရိွ ကို္ယ္ပိုင္ဉာဏ္ျဖင့္ ပရိသတ္မ်ား စဥ္းစားဆင္ျခင္ သုံုးသပ္ၾကဖို႔ 
တင္ျပရျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ”္။ 
“ယခုလိ ုယွဥ္ၿပိဳင္ေျပာရေတာ ့ ဦးပဇင္းအေနနဲ႕ နိုင္ရင္ၿပီးေရာဆုိၿပီး အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိးမစပ္တဲ ့ စကားေတြ, 
အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့တ့ဲ သေဘာထားေတြကုိ ဦးပဇင္းမေျပာပါဘူး။ ဦးပဇင္းတို႔ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားဟာ 
အဓိပၸါယ္မရိွတဲ ့ စကားမ်ဳိးေတြကို တရားသေဘာႏွင့္ လက္ခံယုံၾကည္တာ မ်ဳ ိးမဟုတ္ပါဘူး။ တကယ့္ 
သဘာ၀ႏွင့္ ကုိက္ညီမွသာ ဦးပဇင္းတို႔ရဲ႕ မူလဗုဒၶေဂါတမဘုရားဟာ တ ရားေတာ္ အျဖစ ္ ေဟာပါတယ္။ 
ေျပာခ့ဲပါတယ္”။ 
“အဲ……. ဒါေပမ့ဲ ဘုရားေဟာမဟုတ္ပဲနဲ႕ ဘုရားေဟာဆုိၿပီး ေနာက္ေရးတ့ဲ က်မ္းမ်ားမွာ ပါတာေတြ 
ရိွသေပါ့ေလ။ ျဗဟၼဏ၀ါဒီေတြက ထုိးသြင္းထားတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြကေတာ့ ဦးပဇင္းတို႔ 
ဗုဒၶဘာသာက်မ္းမ်ားမွာသာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္က်မ္းေတြမွာလည္း ေနာက္စာေရးဆရာမ်ား 
ေရးတဲ့က်မ္းေတြ ေနာက္ေပၚ လက္သစ္အာေဘာ္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိးပြားလာၾကတာကို ဒီမွာေရာက္ေနၾကတဲ ့
ဓမၼဆရာႀကီးမ်ားလည္း သိၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ မနက္ကလည္း ဦးပဇင္း ေျပာသင့္သေလာက္ ေျပာခ့ဲပါတယ္။ 
အခုနည္းနည္းထပ္ၿပီး ေျပာပါဦးမယ္”။ 
“ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ ဓမၼက်မ္းစာႏွင့္တကြ မူလခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေမတၱာနဲ႕ ဆန္႔က်င္တ့ဲ က်မ္းမ်ား 
ေပၚလာသလဲဆုိရင္ ခရစသ္ကၠရာဇ္ (၁၂၃၃) ခုႏွစ္ေလာက္မွာ န၀မေျမာက္ “ပုတ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
“ဂရီေဂၚရိ”လက္ထက္မွာ`အင္န္ကြီဇီးရွင္း’-ဆိုတ့ဲ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒႀကီးကိ ု ထာ၀ရဘုရား 
အလုိေတာ္က် ဆိုၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲပါတယ္”။ 
“အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက ဥေရာပနုိင္ငံအားလုံမွာ ရိွေနၾကတ့ဲ ဘုရင္ေတြ၊ အာဏာပ္ုိင္ေတြဆုိတာကလည္း 
႐ုိမန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္း၀င္ေတြဆုိေတာ့ နာယကပုတ္ရဟန္းမင္းႀကီးရ႕ဲအမိန္႔ကုိ အားလုံးပဲ လိုက္နာ႐ုိေသ 
ခ့ဲၾကရပါတယ္”။ 
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“အဲဒီတြင္ပ ဲ ပုတ္ရဟန္းမင္းရဲ႕ အမိန္႔အရ ဘာသာေရးဘန္းျပၿပီး ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးေတြဟာ သက္ဦးဆန္ပုိင္ 
ဘုရင္သဖြယ္ ဥေရာပလူသားေလာကႀကီးကုိ အေတာ္ပဲ ရကရ္က္စက္စက္ ကုိယ္က်ိဳးရွာသြားၾကတာေတြ 
အမ်ားႀကီးရိွခဲ့ပါတယ”္။ 

“အဲ….ခုနင္က (Inquisition=အင္န္ကြီဇီးရွင္း)ဆုိတ့ဲ စကားရ႕ဲအဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဘာလည္းဆိုရင္ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ မယုံၾကည္တ့ဲ အျပစ္တစ္စုံတစ္ရာကုိ ေျပာတ့ဲလူကုိ အျပစ္ဒဏ္ေပးမယ္၊ ဒီလို 
အျပစ္ေပး႐ံုတင္ မကဘူး၊ ေနာက္ဘ၀မွာလည္း ငရဲက မတက္ရေအာင္ ဒဏ္ခတ္ခံရမယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္”။ 
“ဒီေတာ့ ဘာေတြျဖစ္သလဆုိဲရင္ ပုတ္ရဟန္းမင္းရဲ႕ အမိန္႔အရဆိုၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ မယံုၾကည့္တဲ ့
လူေတြကုိ ႏ္ိွပ္စက္လိုက္ၾကတာ ျပင္သစ္နိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပို္င္းမွာ ရိွတဲ ့(လန၀ူ္းေဒၚ)နယ္က(အဲလ္ဘီးရွား) 
လူမ်ဳိးေတြမွာဆုိရင္ မိန္းမ ေယာက်္ား ႏုိ႕စုိ႕ကေလးပါမက်န္ မီးေလာင္တိုက္သြင္းၿပီး အသတ္အျဖတ္ေတြ 
ခံၾကရပါတယ္”။ 

“အဲဒါ ဦးပဇင္းက အရမ္းေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဥေရာပရာဇ၀င္က အခိုင္အမာေျပာတာပါ၊ မယံုရင ္
ခရစ္ယာန္ဘာသာနွင့္ ဥေရာပသမုိင္းစဥ္ကုိ ဖတ္ၾကည့္ပါ၊ အခု ဒီဓမၼဆရာႀကီးေတြ ျငင္းၾကမလား?၊ 
ျငင္းနိုင္ရင္ျငင္းပါ၊ မနက္က ဓမၼဆရာႀကီး ဦးသာဒင္က ေျပာသြားတယ္၊ သူတို႔ရ႕ဲ ဓမၼက်မ္းစာေတြက 
လူသားေလာကႀကီးရဲ႕ ေကာင္းစားေရးနဲ႕ တမလြန္ေကာင္းကင္ဘုံ ေကာင္းစားေရးေတြကုိ ေမတၱာဆုိတဲ ့
ႀကီးမားေသာ က႐ုဏာႀကီးနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတ့ဲ ဘာသာျဖစ္လို႔ အလြန္ေကာင္းပါတယ္လုိ႔ ေျပာသြားပါတယ္”။ 
“ဒီဓမၼဆရာႀကီးေတြလည္း တစ္ေန႔ ဒီလုိမ်ား (အင္န္ကြီဇီးရွင္း) ဥပေဒႀကီးကိ ု ျမန္မာၿပည္မွာ လုပဦ္းမွာလား 
မေျပာတတ္ပါဘူး”။ 

“ဦးပဇင္းတို႔ ဗုဒၶဘာသာေတြေတာ ့ အကုန္ေသၾကရမွာပဲ ထင္တယ္။ ဒိ႒စစ္ေဆးပုံ၊ 
အျပစ္ေပးပံုေတြကလည္း ရာဇ၀င္သမုိင္းမွာ အလြန္ပဲၾကမး္လွပါတယ္။ ဒါေတြကိ ု အထူးမေျပာေတာ့ပါဘူး၊ 
စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းလြန္းလို႔ပါ။ (ခ်က္ကိုစလုိေဘးကီးယား)မွာဆုိရင္ ခရစ္ယာန္ေတြထၿပီး ပုန္ကန္လုိက္တာ 
ဥေရာပ တစ္ခြင္လုံး အေတာ္ပဲ ကူးစက္သြားလုိ႕ စစ္ႀကီးေတြ ျဖစ္လိုက္ၾကတာ အၾကာႀကီးပါပဲ”။ 
“ေသလိုက္ၾကတာေတြလည္း မနည္းပါဘူး။ ဒါဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေစတနာနဲ႔ ယံုၾကည ္ခ်က္ကုိ လက္မခံဘဲ  
အတင္းယံုၾကည္ေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ ့အဓမၼစနစ္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္”။ 
“အဲဒီ ပြဲေတြမွာ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးေတြရဲ႕ အမိန္႔နဲ႔ အရွင္လတ္လတ္ မီး႐ိႈ႕ၿပီး သတ္ပုံကုိ ေျပာရရင္ 
ေဟာဒီပရိသတ္ႀကီး ၾကက္သီးထေလာက္ပါတယ္။ လူေပါင္းသန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး အသက္ေတြ စြန္႔ခဲ့ရတယ္၊ 
ေနာက္ပ္ုိင္းမွာ လူေတြကို ဒီနည္းနွင့္ လုပ္လုိ႔မရမွန္း သိလာေတာ့မွ က်မ္းေတြကိ ု တမ်ိဳးတဖုံ ေျပာင္းလဲၿပီး 
(မာတင္လူသာ) အစရိွတဲ ့ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြက ေရးၾကၿပီး အသစ္ျပန္လုပ္ၾကတယ္”။ 
“ဒါေတာင္ (မာတင္လူသာ)ကို ႐ုိမန္ကက္သလစ္ေတြက ဒိ႒ိစာရင္းထ ဲထည့္လိုက္ၾက ေသးတယ္။ လူထူေတြက 
ေတာင့္ၿပီး ခံေပးလုိက္လုိ႔သာ အခု (လူသာရင္) ဂုိဏ္းႀကီးအျဖစ္နဲ႔၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာႀကီး အျဖစ္နဲ႔၊ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာႀကီးတစ္ရပ္ ရပ္တည္ေနနုိင္ခ့ဲၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္”။ 
“ဒါဟာ က်မ္းျပဳဆရာေတြက ခရစ္ယာန္က်မ္းေတြကိ ု ကုိယ္က်ိဳးၾကည့္ၿပီး ေလာဘေဇာနဲ႔ ထင္ရာေတြကုိ 
ဘုရားေဟာလုပ္ေရးၾကလို႕ (အင္န္ကြီဇီးရွင္း) ျဖစ္ေပၚလာၾကရတာပဲ။ အဲ… ဦးပဇင္းတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာမွာလည္း 
နည္းနည္းပါးပါး ကင္းေတာ့မကင္းပါဘူး၊ ဒါေပမ့ဲ ဒီေလာက္အထိ ရက္ရက္စက္စက ္ ျဖစ္ေစတဲ ့ က်မ္းမ်ဳိး 
မပါပါဘူး၊ ဦးပဇင္း အတိအလင္း ေျပာရပဲါတယ”္။ 
“အခု ဓမၼဆရာႀကီးမ်ားလည္း ဘုန္းႀကီးစာေတြ သင္ခ့ဲဖူးတဲ ့ဘုန္းႀကီးလူထြက္ ပေဂးႀကီး ေတြပ။ဲ သူတို႔လည္း 
အဲဒါေတြ သိလွ်က္နဲ႕ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္လို႔သာ ျဖစ္သြားရတာနဲ႔တူပါတယ္။ ခရစ္ယာန္(အင္န္ကြီဇီးရွင္း) 
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ဥပေဒေလာက္ ရက္စက္တဲ ့ဥပေဒမ်ဳိး ဦးပဇင္းတို႔ ဗုဒၶဘာသာမွာ မရိွပါဘူး၊ ဒါကို သူတုိ႔လည္း သိၾကပါတယ္။ 
ဘယ့္ႏွယ္လဲ ဆရာႀကီးတုိ႔ မွန္တာကုိ ၀န္ခံၾကစတမ္းဆုိရင ္ ဆရာႀကီးတုိ႔ရဲ႕ ခရစ္ယာန္က်မ္းမ်ားနဲ႕ 
ဗုဒၶဘာသာဘက္က က်မ္းေတြကုိ အၾကမ္းအရမ္းျခင္း ၿပိဳင္ၾကရင္ ဗုဒၶဘာသာက ႐ႈံးမယ္ဆုိတာ ဆရာႀကီးတို႔ 
သိတယ္မဟုတ္လား”။ 
“ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာႀကီးမ်ားကုိ ဦးပဇင္းအထူးေမတၱာရပ္ခ ံ လုိတာကေတာ့ မိမိတုိ႔ကိုယ္ပို္င္ဦးေႏွာက္ကို 
အသုံးျပဳၾကပါ၊ ယုတၱ ိ ရွိ/မရွ ိ စဥ္းစားၾကပါ။ မ်က္ကမ္းယံုမ်ိဳး၊ မ်က္ကမ္းေနာက္လုိက္မ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ၾကပါေစနဲ႔၊ 
အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္စပ္မႈ၊ ယုတိၱ ရွိ/မရွ ိ ဆင္ျခင္ၾကပါ၊ (Blind-faith=ဘလုိင္းဖိတ္သ္) ဆိုတဲ့ အကမ္းယံ ု
အရမ္းယံုကုိ စြန္႔ပစ္ၾကပါ၊ စဥ္းစားဉာဏ္ရွိသူတိုင္းဟာ ယုတိၱကင္းတာကုိ ပယ္ၿပီး ယုတိၱရိွတာကုိသာ 
ယံုၾကည့္ၾကပါတယ္။ လုိက္နာလက္ခံ က်င့္သံုးၾကပါတယ္။ ဦးပဇင္းက ဗုဒၶဘာသာကုိ ယုံပါလို႔ မဆုိလိုပါဘူး။ 
သဘာ၀က်က် ဟုတ္ထုိက္/မဟုတ္ထုိက ္စဥ္းစားၾကဖုိ႔ လုိပါတယ”္။ 
“ ကဲ … ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း တင္ျပၿပီးတဲ့ေနာက္ မိတ္ေဆြတုိ႔ရ႕ဲ ထာ၀ရဘုရားရ႕ဲ သမၼာက်မ္းစာေတြ ယုတိၱ ရိွ 
/မရိွ  ၾကည့္ၾကရေအာင္”။ 

“မိတ္ေဆြတုိ႔ရဲ႕ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းအပါအ၀င္ (ကမၻာဦးက်မ္း)အရ ဒီကမၻာႀကီးကိ ုခရစ္မေပၚမွီ (၄၀၀၄) 
ခုႏွစ္မွ ထာ၀ရဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကဲ…..အဲဒါကုိ စဥ္းစားၾကည့္ 
ၾကရေအာင္…အဲဒီခုႏွစ္ႏွင့္ အခုခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၉၃၆)ခုုကုိ ေပါင္းထည့္လုိက္ေတာ ့ ႏွစ္ေပါင္း (၅၉၄၀)သာ 
ဒီကမၻာရဲ႕ သက္တန္း ရိွေတာ့တယ္။ အဲဒီေတာ့…ဒီစကားဟာ ဘယ္ေလာက္မွန္သလဲဆိုတာ 
ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကစုိ႔ အခုေခတ္ေပၚ ေလာကဓာတ္ပညာျဖင့္ မ်ားစြာဆန္႔က်င္ကြာျခားေနပါတယ္ (Geology or 
Geologic=ဂ်ီဟုိေလာဂ်စ္)ေခၚတ့ဲ ေလာကဓာတ္ပညာေခၚ ပထ၀ီေဗဒဆရာမ်ားကေတာ့ ဒီိကမၻာရဲ႕ 
အသက္ဟာ အဓြန႔္ရွည္လွၿပီတဲ့၊ အီဂ်စ္ျပည္က (မန္မီ)လုိ႔ေခၚတ့ဲ ေဆးျဖင့္ျပဳလုပ္ စီရင္ထားတ့ဲ 
လူအေလာင္းေကာင္း ေျခာက္မ်ားဟာ ႏွစ္ေပါင္း (ခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ရွစ္ေထာင္)ရိွၿပီလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ 
အနည္းဆုံး ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ၿပီလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ (အီလူရင္းန္)လို႔ ေခၚတဲ ့ ေက်ာက္ေဆာင္ 
မ်ားရဲ႕ အသက္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း (ငါးသန္းေက်ာ)္ရွိၿပီလို႔ ပထ၀ီေဗဒပညာ ရွင္မ်ားက တသံတည္း 
ယူဆဆုံးျဖတ္ထားၾကပါတယ္”။ 

“ကဲ….ဒီေတာ့ကာ မိတ္ေဆြတုိ႔ရဲ႕ ကမၻာဦးက်မ္းကလာတ့ဲ စကားဟာ စဥ္းစားဖုိ႔ မလုိေပဘူးလား?။ 
စဥ္းစားလုိက္တ့ဲအခါ ယုတိၱကင္းမ့ဲေနတာကုိ ေတြ႕ရၿပီမဟုတ္လား။ ကမၻာဦးက်မ္းရဲ႕ အဆုိကုိ ခရစ္ယာန္ 
ေလာကဓာတ္သိပၸံဆရာႀကီးမ်ားကေတာင္ အတည္မျပဳနုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကၿပ ီမဟုတ္လား?”။ 

“ၿပီးေတာ့ မိတ္ေဆြတုိ႔ရ႕ဲ ထာ၀ရဘုရားဟာ ကမၻာေဟာင္းကိုသာ ဖန္ဆင္းခ့ဲတယ္၊ ကမၻာသစ္ျဖစ္တဲ ့
ေတာင္အေမရိကတိုက္ႏွင္ ့ ေျမာကအ္ေမရိကတုိကတုိ္႔ကိ ု ဖန္ဆင္းခ့ဲပုံမရဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဆဲိုေတာ့ 
ကမၻာသစ္အေၾကာင္း ဓမၼေဟာင္း ဓမၼသစ္က်မ္း ႏွစ္က်မ္းလံုးမွာ အရိပအ္ျမြက္မွ်ေတာင္ မပါဘကုိဲး။ 
ပါတယ္ဆုိရင ္ အေထာက္အထားတိတိက်က် ျပပါ။ ဒါ ဦးပဇင္းက ဘလုိင္း ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ 
ေဟာဒီမွာ ဓမၼေဟာင္းေရာ ဓမၼသစ္ေရာ အားလုံးရွိပါတယ္။ ဘယ္အခန္းမွာ ပါတယ္ဆုိတာ ျပနိုင္ရင္ ဦးပဇင္းက 
၀န္ခ်ေတာင္းပန္ဘို႔ အသင့္ပါပဲ”။ 

“အေမရိကတုိက္ကုိ ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၄၀၀)ေက်ာ္ေရာက္ပါမ ွ စပိန္လူမ်ဳိး (ခရစ္တုိဖာကိုလံဘတ္)က 
သြားၿပီးေတြ႕တယ္ မဟုတ္လား? ဓမၼေဟာင္းက်မ္းေတြ အလုိကေတာ ့ အခုထ ိ ဘယ္သူမ ွ သိနိုင္မွာ 
မဟုတ္ေသးဘူး။ ထာ၀ရဘုရားသခင္ဟာ သူ႔ရဲ႕အခ်စ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ ့ ဣသေရလ (ဂ်ဳး) လူမ်ဳိးတုိ႔ကိ ု
အီဂ်စ္ဘုရင္ (ဖာ႐ုိ)လက္ေအာက္မွ ကယ္တင္ၿပီး (ပါလိစတိန)ပါလက္စ္တိုင္းကိ ု ပုိ႔မယ့္အစား အဲဒီဘုရင္ 
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မလိုက္နုိင္တဲ ့ဟိုသမုဒၵရာ တစ္ဘက္ကမ္းက ေဘးကင္း ရန္ကင္းျဖစ္တဲ့ အေမရိကတုိက္ကိုမ်ား သြားပုိ႔လိုက္ဖုိ႔ 
မေကာင္းေပဘူးလား? သူဖန္ဆင္းတ့ဲ ကမၻာဆုိရင ္ အေမရိကဟာ အလြန္သဘာ၀ ပစၥည္းေပါမ်ားၿပီး 
က်ယ္ျပန္႔တ့ဲ နိုင္ငံႀကီး မဟုတ္လား? အဲဒါကုိ မလုပ္ခ့ဲတာကုိ ေထာက္ျခင္းအားျဖင့္ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ 
ဖန္ဆင္းပုံဟာ ေနရာမက်ေသးပါဘူး၊ မျပည့္စုံဘူးလုိ႔ဘဲ ဆုိရမွာေပါ့၊ ၿပီးေတာ့ ဦးပဇင္းရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြ 
ျဖစ္ၾကတဲ ့ခရစ္ယာန္ ဓမၼဆရာမ်ားက ဖန္ဆင္းပုံကိ ုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အဲဒီ ထာ၀ရဘုရား ဖန္ဆင္းပုံကလည္း 
ေတာ္ေတာ္ပဲ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနျပန္တယ္”။ 

“ဘာလဲ ဆုိေတာ႔……. ဖန္ဆင္းတယ္၊ ဖန္ဆင္းတယ္နဲ႕ တကယ္ပဲ ဖန္ဆင္းတယ္ထားပါေတာ့၊ အဒီဲလို 
ဖန္ဆင္းတဲ ့ ေနရာမွာ အစီအစဥ္မတ့ဲတာေတြ ေျပာပါရေစ၊ အာဃာတသေဘာ မဟုတ္ပါဘူး၊ 
သဘာ၀ယုတိၱအတြက္ပါ”။ 
“ပထမေန႔မွာ ေကာင္းကင္န႕ဲေျမႀကီးကုိ ဖန္ဆင္းတယ္၊ ဒုတိယေန႔က်ေတာ့ မုိးမ်က္ႏွာက်က္ျဖစ္ေစ၊ 
ေရႏွင့္ေရျခင္း ျခားနားေစဆုိတဲ ့ စကား မိန္႔ၾကားၿပီး။ တတိယေန႔မွာ သစ္ပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖန္ဆင္းတယ္၊ 
စတုတၳေန႔မွာ ေနကုိ ဖန္ဆင္းတယ္၊ အဒဲါ မိတ္ေဆြတုိ႔ရဲ႕ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲမွာ ပါတဲ့အတုိင္းပဲ၊ အဒီဲအထဲမွာ 
ေနကုိ မဖန္ဆင္းမီွ သစ္ပင္အမ်ိဳးမ်ဳိးဖန္ဆင္းတယ္ဆုိတာ ထူးဆန္းမေနဘူးဘား? ျဖစ္နိုင/္မျဖစ္နိုင္စဥ္းစားၾကပါ၊ 
သစ္ပင္မ်ားဟာ ေနရဲ႕အလင္းေရာင္ကုိ မရဘဲ မရွင္သန္နိုင္ဘူးဆုိတာကုိ ေဟာဒီ ပရိသတ္ထကဲ ေတာင္သူ 
လယ္သမားတုိင္း သိပါတယ္။ ယခုကာလ ေလာကဓာတ္ဆရာေတြကလည္း ခ်က္ျခင္းလက္ေတြ႕ 
ျပနိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ကာ မိတ္ေဆြတုိ႔ ထာ၀ရာဘုရားဟာ ဒီအစီအစဥ္မွ နားမလည္ရာ မေရာက္ေပ 
ဘူးလား? စဥ္းစားၾကပါ၊ ၿပီးေတာ့ ေန မရွိဘဲႏွင့္ အလင္းေရာင္ကုိ ဖန္ဆင္းတယ္တဲ့၊ ၿပီးေတာ ့
သစ္ပင္ျမက္ပင္မ်ား ႐ွဴ႐ႈိက္ဖို႔ ေအာက္ဆီဂ်င္+နိုက္ႀတဳိဂ်င္ဓာတ္မ်ားကုိလည္း မဖန္ဆင္းခဲ့ဘူး၊ ယခုေျပာ 
ရတာက မိတ္ေဆြတုိ႔ စဥ္းစားၾကဖုိ႔သာ ေျပာရတာပါ၊ အျပစ္ဆိုလုိတာ မဟုတ္ပါဘူး”။ 
“ေနာက္တတိယအခ်က္က ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ ပံုသ႑ာန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼဆရာတစ္ေယာက္က ထာ၀ရဘုရားဟာ 
ပုံသ႑ာန္မရွ ိ ေဂါတမဘုရားမွာသာ ပုံသ႑န္ရွာလို႔ရတယ္လို႔ ဆုိသြားပါတယ္၊ ထာ၀ရဘုရားဟာ 
၀ိညာဥ္ေတာ္သက္သက ္ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့၊ ဒီမိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္သာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္တုိင္း အဒဲါကုိပ ဲ
ေျပာေလ့ေျပာထရိွၾကတယ္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သက္သက္ သာရိွတဲ့ ထာ၀ရဘုရားကုိ ဟုတ္/မဟုတ္ 
စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစို႔”။ 

“ကမၻာဦးက်မ္းမွာ ဆုိထားတာက (အာဒန္ႏွင့္ဧ၀)ဟာ မိတ္ေဆြတုိ႔ ေျပာတ့ဲ ထာ၀ရဘုရားကုိ 
ျမင္ဖူးၾကသတဲ့၊ (ေနာဧ)ဟာလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ျမင္ရသတ့ဲ၊ (ရာကုတ္)ကေတာ့ ျမင္ယံုတင္မကဘူး၊ 
ထာ၀ရႏွင့္ နပန္းေတာင္ခ်ၾကေသးတယ္။ မုိးလင္းခါနီးက်ေတာ ့ ထာ၀ရဘုရားက လြတ္ခုိင္းတာကိ ု
မလြတ္တာနဲ႕ ၀ိညာဥ္ေတာ္သက္သက္ ရိွတဲ ့ ထာ၀ရဘုရားက လက္သီးႏွင့္ ထုိးလိုက္လို႔ 
ေပါင္က်ဳိးသြားေသးသတ့ဲ၊ ကဲ…. အဲဒါ ၀ိညာဥ္သက္သက္ ထာ၀ရဘုရားမွာ လက္သီး ဘယ္ကရသလ ဲ
စဥ္းစားၾကပါ”။ 

“အီဘရာဟင္’ ဆိုတဲ့လူက သူလည္း ေတြ႕ဖူးပါသတဲ့၊ ဒါတင္မက တစ္ေန႔မွာ ထာ၀ရဘုရားဟာ 
‘အီဘရာဟင္’အိမ္ကုိ လာၿပီးေတာ့ ညစာေတာင္ စားသြားပါေသးသတဲ့၊ ‘ေမာေရွ’ကလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ 
ျမင္ရတ့ဲလူပဲ၊ အဲဒီေတာ့ ဓမၼက်မ္းက ထာ၀ရဘုရားကုိ ျမင္ဖူးေတြ႕ဖူးသူ ငါးေယာက္ ရိွမေနေပဘူးလား? 
ဒီလုိဆိုရင္ ၀ိညာဥ္သက္သက္ ျဖစ္တယ္ဆုိတ့ဲ စကားကို မစဥ္းစား ထုိက္ဘူးလား? စဥ္းစားၾကပါ၊ 
အရမ္းမယံုၾကပါနဲ႔”။ 
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“ၿပီးေတာ့ နာမ္၀ိညာဥ္သက္သက္ျဖစ္လို႔ ပုံသ႑ာန္မရိွဘူးတ့ဲ အဲဒါသိရဲ႕သားနဲ႕ တမင္သက္သက္ 
ေျပာတာ၊ သူတို႔ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ ပံု႑ာန္ကုိ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွာ ပါတဲ့အတိုင္း ေျပာရမွာ နည္းနည္း 
ရွက္တာနဲ႔တူတယ္လို႔႔ ယူဆနုိင္စရာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိရ႕ဲသားနဲ႕တမင္ သက္သက္ဖုံးထားတာလုိ႔ 
ဆိုရမွာပဲ”။ 

“ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္က်မ္း အခန္း(၁)၊ အပိုဒ္(၁၄-၁၅-၁၆)မွာ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ 
ပုံသ႑ာန္ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခန္း(၅)အပိုဒ္(၆)မွာ လည္း ပါပါေသးတယ္”။ 
“အဲဒီက်မ္းအရဆုိရင္ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ ပံုသ႑ာန္ဟာ ေခါင္းေမြးက ႏွင္းကဲ့သုိ႔ ျဖဴတယ္။ မ်က္လုံးက 
မီးေရာင္ကဲ့သုိ႔ ေတာက္ပတယ္။ ေျခေထာက္က မီးရဲရဲ ဖုတ္ထားတ့ဲ ေၾကးနီ၀ါနဲ႔ တူတယ္။ ညာဘက္လက္က 
ၾကယ္(၇)လုံးကု ိ ကိုင္ထားတယ္။ ပါးစပ္မွာ ႏွစ္ဘက္သြား ဓါးရွည္ႀကီး ႏွစ္ေခ်ာင္း ထြက္ေနတယ္၊ ဦးခ်ိဳ 
(၇)ေခ်ာင္း ရိွတယ္။ မ်က္လုံး(၇)လုံး ရိွတယ္။ အဲဒါ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ ပံုပါပ၊ဲ အခုေနမ်ား အဲဒီပုံ ရိွတဲ ့
လူတစ္ေယာက္ကုိမ်ား ေတြ႕ရင္ မိတ္ေဆြျဖစ္တဲ ့ ဓမၼဆရာေတြ အရင္ေျပးၾကလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ 
ဦးပဇင္းကေတာ့ ၾကည့္ခ်င္တာနဲ႕ မေျပးပါဘူး။ ဘယ့္ႏွယ္လဲ ဆရာႀကီး ဦးသာဒင္ ဆရာ႐ႈတ္ခ်သြားတ့ဲ 
ေဂါတမဘုရားရ႕ဲ လကၡဏာေတာ္ႀကီး (၃၂)ပါး၊ လကၡဏာေတာ္ငယ္ (၈၀)ဆိုတဲ ့ ပုံအဆင္းေတာ္နဲ႕ 
ဘယ္လိုကြာျခားတယ္ဆုိတာ ေတြ႔ၿပီမဟုတ္လား”။ 

“စတုတၳအခ်က္က ထာ၀ရဘုရား ေနတ့ဲအရပ္ပါ၊ ထာ၀ရဘုရားရ႕ဲေနရာႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ မိတ္ေဆြ 
ဓမၼဆရာတုိ႕က မေျပာခ့ဲဘူး။ မေျပာခ့ဲၾကတာကေတာ့ မသိၾကလုိ႔န႕ဲ တူပါတယ္။ မိတ္ေဆြတုိ႔ မသိေသးရင္ 
ဦးပဇင္းကပဲ ေျပာျပရေသးတာေပါ့။ ထာ၀ရဘုရားဟာ တန္ခိုးအႀကီးဆံုး ျဖစ္တဲအ့တြက္ ေကာင္းကင္တစ္ခြင္မွာ 
အလွဆံုး အေတာက္ပဆုံးျဖစ္တ့ဲ ေျမာက္ဘက္ေကာင္းကင္မွာ ရိွတဲ ့ (အုိရီယင္)လို႔ေခၚတဲ ့ ခုႏွစ္စဥ္ၾကယ္ရဲ႕ 
အလယ္ဗဟုိမွာ ေနသတ့ဲ၊ အဲဒါဟာ ဦးပဇင္း ရမ္းေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ (လူးကပ္စ္အာရိဒ)္ေရးတဲ ့
(အက္စ္ထရြန္ေနာ္မအီင္န္ဘိုင္ဘယ္လ)္လို႔ ေခၚတ့ဲ နကၡတၱေဗဒႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာဆုိတဲ ့စာအုပ္၊ (ေဂါ့ဒ္စ္ လင္း 
ပေလ့စ္)ဆုိတ့ဲ အခန္းမွာ ပါပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ထာ၀ရဘုရား ေနတဲ႔ေနရာ ထင္ရွား သြားျပန္တာေပါ့ေလ၊ 
အဲဒီစာအုပ္ကုိ ခရစ္ယာန္ဓမၼ မိတ္ေဆြမ်ား ၀ယ္ၿပီး ဖတ္ၾကပါ။ အေမရိကန္ျပည္၊ ကာလီဖုိးနီးယားက 
ထုတ္ေ၀ပါတယ္။ အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးကိုေတာ့ ေဟာဒီ ထာ၀ရဘုရားရ႕ဲ ေနရာကုိ မေျပာတတ္တဲ ့ဓမၼဆရာေတြက 
ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ မိတ္ေဆြတို႔ေျပာၾကတဲ ့ အတုိင္းသာဆုိရင္ မိတ္ေဆြတို႔ အင္မတန္ 
အထြဋ္အျမတ္ထားတ့ဲ ထာ၀ရဘုရားမွာ ေနစရာ ေနရာမရိွေသးဘဲ၊ အုိးမ့ဲအိမ္မဲ ့ အေျခအေနမ့ဲ ျဖစ္သြား 
ပါလိမ့္မယ္”။ 
“ပဥၥမအခ်က္ကေတာ ့ ထာ၀ရရဲ႕ သေဘာထား ျဖစ္ပါတယ။္ တစ္ဘက္က မိတ္ေဆြ ဓမၼဆရာတုိ႔က 
ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ အေၾကာင္းကုိ အေကာင္းခ်ည္းပဲ ေျပာခ်င္ၾကပါတယ္။ ထာ၀ရဘုရားရ႕ဲ မေကာင္းေၾကာင္း 
ကိုေတာ့ ဓမၼေဟာင္း ဓမၼသစ္ ႏွစ္က်မ္းလံုးမွာပါ ေတြ႕ျမင္ေနရပါလွ်က္နဲ႕ တမင္ေရွာင္ကြင္းၿပီး ေျပာသြား 
ၾကပါတယ္။ မိတ္ေဆြတုိ႔က မေျပာၾကဘဲ ဖုံးကြယ္ထားၾကေလေတာ့။ ဦးပဇင္းက လွစ္ဟၿပီး ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ 
မေကာင္းပုံေတြကုိ ေျပာျပပါဦးမယ”္။ 

“ဦးပဇင္းလည္း မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ ထာ၀ရဟာ ဘုရားဆုိေတာ့ အေကာင္းခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေစလုိတဲ ့ ေစတနာ 
ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့သမၼာက်မ္းစာ ဖတ္ၾကည့္လုိက္တဲအ့ခါ က်ေတာ့မွ ဘုရားနဲ႔ အံမကုိက္တ့ဲ မေကာင္း 
တာေတ ပါတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါက ဦးပဇင္း ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ သမၼာက်မ္းစာအတိုင္း 
ေျပာရတာပါ။ ဒါလည္း ထာ၀ရဘုရားကုိယ္တိုင္က ႐ိုး႐ိုးသားသား ၀န္ခံသြားတာလုိ႔ ဆုိပါတယ္”။ 



 

 pmrsufESm-38  
 

“ငါဟာ ျငဴစူေသာ ဘုရားျဖစ္တယ္”လုိ႔ ထာ၀ရကုိယ္တိုင္ တရားေဟာရာက်မ္း၊ ၄း၂၄-၌ ေျပာခဲ့ေၾကာင္း 
ဓမၼသစ္က်မ္းမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္ခါ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၊ တရားေဟာရာက်မ္း ၇း၁၀-မွာလည္း 
“ကုိယ္ေတာ္ကို မုန္းေသာသူတုိ႔ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွာ သူတို႔၏ မ်က္ေမွာက္၌ အျပစ္ေပးေသာ 
ဘုရားျဖစ္ေေတာ္မူေၾကာင္းကုိ သိမွတ္ေလာ့”လို႕ ပါရွိပါတယ္။ အဲဒီက်မ္း ၇း၁၆- မွာလည္း “သင္၏ 
ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ သင္၌ ေပးအပ္ေတာ္မူေသာ လူမ်ဳိးအေပါင္းကုိ ဖ်က္ဆီးရမည္။ 
သင္၏ မ်က္စိသည္ သူတို႔ကုိ မသနားရ၊ သူတို႔ဘုရားအား ၀တ္မျပဳရ၊ ၀တ္ျပဳလွ်င္ ထိမိ၍ 
လွစဲရာအေၾကာင္း ျဖစ္လိမ့္မည္”လုိ႔ ပါရွိပါတယ္”။ 

“ထာ၀ရဘုရားဟာ တစ္ျခားဘုရားေတြကုိ ယုံၾကည္တဲ့လူေတြကို သေဘာက်ဟန္ မတူဘူး၊ ငါမွတစ္ပါး 
တစ္ျခားဘုရားေတြကုိ မၾကည္ညိဳၾကနဲ႕လုိ႔ ေျပာခ့ဲတယ္၊ ေယရႈကလည္း တစ္ျခားဘုရားေတြကိ ုပုတ္ခတ္တယ္။ 
ဓမၼေဟာင္း၊ ဓမၼသစ ္ႏွစ္က်မ္းလံုးမွာ အဲဒါမ်ိဳးေတြ ျပည့္ႏွက္ ေနပါတယ္။ ကုိယ့္တရားက တကယ္မွန္ကန္ေနရင္ 
ျငဴစူဖုိ႔မလုိပါဘူး။ မနာလုိစရာ မရိွပါဘူး။ ေျခာက္လန္႔ဟန္႔တားေနစရာ မလုိပါဘူး။ လာၾကည့္ လုပ္ၾကည့္၊ 
စမ္းသပ္ၾကည့္လုိ႔ ဆုိရမွာေပါ့။ အခုေတာ့ မူမမွန္လုိ႔ အဲဒီလို မေျပာ၀့ံဘူး။ အၿမဲတမ္းေျခာက္လန္႔ေနရတယ္။ 
လာၾကည့္ပါ။ စမ္းၾကည့္ပါလို႔ ေျပာရင္ သူတို႔ရဲ႕ မူမမွန္တာေတြ ေပၚကုန္ေတာ့မွာကုိး”။ 

“ေနာက္တစ္ခါ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ အက်င့္စာရိတ၊ၱ အဲဒီ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱကုိေတာ့ အထူး 
ေျပာေနစရာ မလုိပါဘူး။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း တစ္ခုလုံးကို ေလွ်ာက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မေကာင္းမႈအတြက္ 
စဥ္းစားတာေတြ မေကာင္းတာလုပ္ဖုိ႔ လႈံ႕ေဆာ္တာေတြ, တုိက္တြန္းတာေတြ, ကိုယ္တိုင္လုပ္ခ့ဲတာေတြ, 
အမ်ားႀကီးေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ ပံုစံကေလး နည္းနည္းေလာက္ ထုတ္ျပပါ့မယ္၊ အမ်ားစဥ္းစား 
နိုင္ေအာင္ေပါ့ေလ၊ ကမၻာဦးက်မ္း အခန္း(၃၀)မွာ ေလွကုိ ေခ်ာင္းၾကည့္မိလုိ႔ (ငါးသိန္းခုႏွစ္ဆယ္)ေသာ 
လူမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ခ့ဲသတ့ဲ၊ (၂ ၊ ၇၁ ၊ ၂၄ ၊ ၁၂) အရက္နဲ႕ အမဲကင္ကိုလည္း အလြန္ႀကိဳက္သတ့ဲ၊ အဲဒါ 
(ေတာလည္ရာက်မ္း) အခန္း(၂၈)မွာ အထင္အရွားပါတယ္။ ေနာက္ လက္စားေခ်တတ္သတ့ဲ၊ ဒါလည္း 
ေတာလည္ရာက်မ္း အခန္း(၂၈)မွာ ပါပါတယ္”။ 

“ထာ၀ရဘုရားဟာ သန္းေကာင္စာရင္း သေဘာေပါ့ေလ၊ လူစာရင္းသာယူခိုင္းၿပီးေတာ ့လူေပါင္းခုႏွစ္ 
ေသာင္းကု ိ သတ္ပစ္သတဲ့၊ (၂-၇၁-၂၄-၁၅)ကိုၾကည့္ပါ၊ အဲဒီက်မ္း(၃၈း၇)မွာ (ယုဒ၏ သားဦး ေအရ)ကုိ 
ထာ၀ရဘုရားေရွ႕၌ ဆုိးေသာသူ ျဖစ္၍ သူ႔ကုိ ထာ၀ရဘုရားက ကြပ္မ်က္ေတာ္မူ၏။ တစ္ခါ (၁၀း၁၁)မွာ 
ထိုအမႈကုိ ထာ၀ရဘုရား နွစ္သက္ေတာ္မမူေသာေၾကာင့္ “ေအာနမ္”ကုိလည္း ကြပ္မ်က္ေတာ္မူ၏လို႔ 
ပါျပန္တယ္။ အဒဲါ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ ့ “ေအာနမ္”ဟာ မုဆုိးမ မရီးကုိ သားသမီးရေအာင္ 
မေပါင္းသင္းလို႔ပါတဲ့။ တစ္ခါ လူသတၱ၀ါမ်ား အိမ္ရာေထာင္မႈ ၀ါဒစိတ ္ ဓာတ္ကုိ ထာ၀ရဘုရားက 
သြင္းေပးသတဲ့၊ (၃၀၀၊ ၂၂၊ ၂၃)။ လူသတၱ၀ါမ်ားဟာ ႐ုိးလြန္းရင ္ မတတ္ဘဲ ေနမွာစုိးလို႔လားေတာ့ 
မေျပာတတ္ဘူး။ လိမ္တတ္ညာတတ္ေအာင္ မုသာ၀ါဒ စိတ္ဓာတ္ကုိပဲ ထာ၀ရဘုရားကသြင္းေပးသတ့ဲ၊ 
(၃၊၇၁၊၂၂၊၂၃)ေဟရွာလ အနာဂတိၱက်မ္း အခန္း-(၁၃၊ အပိုဒ္ ၉၊ ၁၁၊၁၅၊၁၆)မ်ားမွာ ၾကည့္ပါ။ မိတ္ေဆြတုိ႔ရဲ႕ 
ထာ၀ရဘုရား ေဒါသႀကီးေၾကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္”။ 

“သူေျပာတာ မလိုက္နာလွ်င ္အျပစ္ရွိေရာတ့ဲ အျပစ္ရိွတ့ဲသူေတြကုိ မကယ္တင္ဘူးတ့ဲ၊ ထာ၀ရဘုရားက 
ႀကိမ္ဆဲတာေတြလည္း အလြနအ္သယဲားစရာ ေကာင္းပါတယ၊္ တရားေဟာရာက်မ္း အခန္း (၂၈)ကို 
ဖတ္ၾကည့္ပါ၊ ဦးပဇင္းက အခ်ိန္နည္းလြန္းလုိ႔ မဖတ္ပါရေစနဲ႔ေတာ့။ ထာ၀ရဘုရား သေဘာထားေသးနႈတ္ပုံ 
စိတ္ထားေအာက္တန္းက်ပုံေတြကိ ု (မာလခိ အနာဂတိၱက်မ္း) အခန္း(၂)မွာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။  
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“ငါရ႕ဲေက်းဇူးေတာ္တုိ႔ကို မေအာင့္ေမ့လွ်င္ သင္တို႔ကုိ ငါႀကိမ္ ဆမဲည္၊ သင္တုိ႔သည္ သားစဥ္ေျမးဆက္ 
အာလံုးတုိ႔ကို ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ အျပစ္ဒဏ္ ခတ္ေတာ္မူမည္” စသည္တို႔ကုိ အဲဒီအခန္းေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ 

“ေလာကမွာ ရိွတ့ဲ လူအေတြ လူဆြံ႕ေတြ ဒုကိၡတေတြကို ဘယ္သူဖန္ဆင္းသလ?ဲ မေကာင္းတာေတြ 
အားလုံး သူပ ဲ ဖန္ဆင္းတယ္။ ဒါတင္မကေသးဘူး၊ မိတ္ေဆြတုိ႔ရ႕ဲထာ၀ရဘုရားက ႏွေခါင္းျပားတ့ဲလ ူ
ေျခက်ိဳးတဲ့လူ၊ လည္ပင္းက်ဳိးတ့ဲလ ူစသည္တို႔ရဲ႕ ပူေဇာ္သကၠာရကို မခံယူလိုဘူးတဲ၊့ ဒါျဖစ္ရင္ ႏွေခါင္းျပားတဲ့လူ, 
ေျခက်ဳိးတဲ့လူစသူတုိ႔ကို ဘာျဖစ္လို႔ သူက ဖန္ဆင္းေသးလဲလုိ႔ ဦးပဇင္းက ေမးခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ 
ႏွေခါင္းျပားတ့ဲ လူဆုိတာ ဗမာ၊ ကရင္၊ ခ်င္းတို႔ကုိ ဆုိတယ္၊ ဗမာ၊ ကရင္၊ ခ်င္းတို႔ကပူေဇာ္လွ်င္ လွဴဒါန္းလွ်င္ 
ထာ၀ရဘုရားက လက္မခံဘူးတ့ဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ လည္းဆိုေတာ့ ႏွေခါင္းျပားလုိ႔တဲ ့ ဦိးပဇင္းကေတာ့ 
ဗမာလူမ်ဳိးျဖစ္တ့ဲအတြက္ ႏွေခါင္းျပားတာနဲ႕ ထာ ၀ရဘုရားကုိမယုံ နုိင္ေတာ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆိုေတာ့ 
သူကႏွာေခါင္းျပားတဲ့လူကိ ုမုန္းတာကုိး။ 

ဦးပဇင္းလည္း ႏွာေခါင္းျပားတဲ့လူမ်ိဳးထပဲါေနေတာ ့ ထာ၀ရဘုရားအလုိနဲ႔ ၾကည့္ရင္ ႏွေခါင္းျပား 
ရတာက တစ္ျပစ္၊ ခရစ္ယာန္ဘာသ၀င္အျဖစ္နွင့္ ထာ၀ရကို မယုံၾကည္မိတ့ဲ အျပစ္က တစ္ျပစ္န႕ဲ အျပစ္ႏွစ္မ်ိဳး 
ရိွေနေတာ့ ထာ၀ရဘုရားက ေတာ္ေတာ္ၿငိဳျငင္ေတာ္မူမွာပဲ ထင္တယ္။ ခရစ္ယာန္၀ါဒဟာ ႏွေခါင္းခၽြန္တဲ့ 
လူေတြအတြက္ ထာ၀ရဘုရား ထားပစ္ခ့ဲေၾကာင္း ထင္ရွား ေနပါတယ္”။ 

“ပညတ္ေတာ(္၁၀)ပါးကိ ု ေျပာသြားၾကပါတယ္။ အခု ဦးပဇင္းေျပာသြားတ့ဲ က်မ္းစာပါ စကားမ်ားအရ 
လူလူခ်င္းေတာ့ မသတ္နဲ႔ဆုိတဲ ့ ၾသ၀ါဒ ပညတ္ခ်က္ဟာ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ ေဒါသကိ ု တကယ္ အေထာက္ 
အကူျပဳပံု မရသလိ ု ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာျပဳလုိ႔လည္းဆိုေတာ့ သူ႔မကုိးကြယ္တဲ့လူကုိ စာရင္းသြင္းဟန္မတူဘူး။ 
မကိုးကြယ္မယံုၾကည္တ့ဲလူေတြကို အျပစ္ဒဏ္ခတ္ဖုိ႔ အေတာ္ပဲ ေသခ်ာေနေတာ ့ ဒီပညတ္ခ်က္ေတြဟာ 
ထာ၀ရဘုရားနဲ႕ တစ္ျခားစီျဖစ္ေနပါသည္၊ က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ ေဂါတမ ရွင္္ေတာ္ဘုရားကေတာ ့ ရန္သူရယ ္
မိတ္ေဆြရယ ္ မခြဲျခားပါဘူး၊ ႀကိဳက္ရင္ကိုးကြယ္၊ ယုံၾကည္ရင္ ပူေဇာ၊္ ဒါပါပ၊ဲ လူကိ ု လူလိုပဲ သေဘာ 
ထားပါတယ္။ လူက မကုိးကြယ႐ုံ္နဲ႕ လူမ ဟုတ္ေတာ့သလိ ု လူစာရင္းက ဖ်က္မပစ္ပါဘူး။ အဲ 
ထာ၀ရဘုရားကေတာ ့သူ႔ကို မကုိးကြယ္ရင ္လူမဟုတ္ဘူးဆုိသလုိ ျဖစ္ေနတာထင္ရွားပါတယ္”။ 

“ဗမာ၊ ကရင္၊ခ်င္းတုိ႕က ထာ၀ရဘုရားကို ကုိးကြယ္ေနၾကေပမယ့္ သူတို႔ဘုရားက သူတုိ႔ကိ ု
သေဘာမက်ဘူး ႏွာေခါင္းျပားလို႕မုန္းသတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ဆိုတ့ဲ ဗမာ, ကရင္၊ ခ်င္း-တို႔ဟာ 
ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ဘ၀ကုိ ခံယူခ်င္ရင္၊ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ေက်းဇူးသစၥာကုိ ေစာင့္သိခ်င္ရင္ 
ခရစ္ယာန္အယူ၀ါဒကိ ု မယူမီွ ပထမႏွာေခါင္းခၽြန္ေအာင္ အရင္ အားထုတ္လုပ္ပါဦလို႔ ဦးပဇင္းက 
ေမတၱာရပ္ခံပါတယ”္။ 

“ေနာက္နံပါတ ္ (၆) အခ်က္က ဘုရားက ျဖစ္တ့ဲဘုရားလို႔ ဆိုတ့ဲကိစၥပါ။ မိတ္ေဆြ ဓမၼဆရာမ်ားက 
ေဂါတမဟာ လူကျဖစ္တ့ဲ ဘုရားတဲ့ အဲဒီလိုေျပာၾကတယ္။ ေျပာတ့ဲအတိုင္းဟုတ္ပါတယ္၊ လူကျဖစ္တဲ ့
ဘုရားပါလို႔ ဦးပဇင္းကလည္း ၀န္ခံပါတယ္၊ ဦးပဇင္းကသာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းကပဲ 
၀န္ခံပါလိမ့္မယ္၊ ေဂါတမဘုရားျဖစ္တာဟာ အက်ဳိးတရားပါ။ အက်ိဳးရိွလာတာဟာ အေၾကာင္းရိွရမယ္ဆုိတာကုိ 
တစ္ကမၻာလုံး မွာရိွတ့ဲ ဘာသာ၀င္တုိင္းက ေထာက္ခံၾကပါတယ္၊ ဘုရားျဖစ္ဖုိ႔ အေၾကာင္းေတြကိ ု
အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ ့ လက္ေတြ႕အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခ့ဲတဲအ့တြက္ ဘုရားတည္းဟူေသာ အက်ိဳးတရားကို 
ရခဲ့ပါတယ္။ အလြန္ပဲ သဘာ၀က်ပါတယ္”။ 



 

 pmrsufESm-40  
 

“ဘုရားျဖစ္ဖုိ႔ ကိစၥကိ ု ေဂါတမဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ အလြန္အမင္းအားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္ 
မူခ့ရဲပါတယ္။ ဒုကၡေတြ အမ်ားႀကီး ခံခ့ဲရပါတယ္။ စြန္႔လြတ္ျခင္း အမ်ဳိးမ်ိဳးကို အကုန္အစင္ စြန္႔လြတ္ခ့ဲရပါတယ္။ 
တြယ္တာစရာ အစြဲအမွတ္သညာဟူသမွ်ကုိ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မၿငိကပ္ေအာင္ အားလုံးကုိ တြန္းလွန ္
ပစ္ခြာေတာ္မူခ့ဲရပါတယ္၊ ဒီေလာက္ လူသားတုိ႕က အမွန္အဟုတ္လုိ႔ ထင္ေနတ့ဲ ဥပါဒါန္အစြဲအမွတ္ေတြကို 
အမွန္အတိုင္း ဘာမွမဟုတ္တဲ့ ႐ုပ္နာမ္ဓမၼသဘာ၀ အဖြဲ႕စည္းေပၚေပါက္မႈကို တခဏတာပါလားလုိ႔ အမွန္သိတဲ ့
သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ကုိ ရေအာင္ အားထုတ္ေတာ္မူခဲ့ရပါ တယ”္။ 

“ေဂါတမဘုရား ျဖစ္ဖုိ႔အေၾကာင္းကို အား႐ံုျပဳေသာအားျဖင္ ့ဘုရားတည္းဟူေသာ အက်ိဳးကုိ ရပါတယ္။ 
ထုိရရိွေသာ တရားဟာ ဤေလာကရိွ ႐ုပ္နာမ္သဘာ၀ သက္ရိွေလာကရဲ႕ ဇာတိအျဖစ္သည္ ဆင္းရဲျခင္းကု ိ
ပႏၷက္႐ုိက္ျခင္းပင၊္ ဒီပႏၷက္ကိ ုအစြဲျပဳၿပီး ဇရာ(အိုျခင္း)၊ ဗ်ာဓိ (နာရျခင္း)၊ မရဏ(ေသရျခင္း)ဆိုတဲ့ သဘာ၀ 
ဒုကၡႀကီးတို႔၏ အုပ္စုိးရာဘ၀အျဖစ္ပါကလား။ ဒီဘ၀မ်ိဳးရဲ႕ ကုန္ရာကုန္ျခင္းသည ္ (သႏိၲသုခ) နိဗၺာန္ ဓာတ္သား 
အျဖစ္ ရမွသာလွ်င္ ျဖစ္ပါကလားလုိ႔ သိျမင္ေတာ္မူခ့ဲပါတယ္”။ 
“ေဂါတမ ဗုဒၵကုိယ္ေတာ္တုိင္လည္း ဒီအတိုင္းသိျမင္ၿပီး လူေတြကုိလည္း ဒီအတိုင္း သိျမင္ၾကရန္သာ 
ေဟာေျပာျပသ လမ္းညြန္ေတာ္မူခ့ဲပါတယ္”။ 

“ထာ၀ရဘုရားလုိေတာ့ လူေတြထဲက သူ႔ကုိယုံၾကည္ကိုးကြယ္တဲ ့ လူကိုမွ ကယ္တင္မယ္။ 
မယံုၾကည္တဲ့လ ူ ၿငိဳျငင္ျငဴစူျခင္း ခံရမယ္။ ဒဏ္ခတ္မယ္လို႔ မေျပာခ့ဲ၊ မေဟာခ့ဲပါဘူး။ ေဂါတမရွင္ေတာ္ဘုရား 
ေဟာတာကေတာ ့ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ ္ မိမိတို႔ရဲ႕ ကိေလသာမ်ားရင္ မ်ားသေလာက္ ေလာင္ၿမိဳက္မႈ ဒုကၡေတြ 
ခံရမယ္။ ကိေလသာနည္းရင္ နည္းသေလာက္ မီးေအးမယ္လုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္။ ကိေလသာဆုိတာ ဘာလဲ? 
ေလာဘ-အပိုကုိ တပ္မက္တြယ္တာျခင္း၊ ေဒါသ-အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ေမာဟ- မသိနားမလည္ျခင္း၊ 
ေတြေ၀ျခင္းကိ ုဆုိလုိပါတယ္”။ 

“အဲဒါေတြကို သိနားလည္ရင ္ ဘယ္သူပ ဲ သိနားလည္ သိနားလည္၊ ကိုုယ့္ဟာကုိယ္ 
ေလာင္ၿမိဳက္ခံရတ့ဲမီးက ၿငိမ္းေအးမယ္။ ကင္းလြတ္မယ္လုိ႔ ဆိုလုိပါတယ္။ ဆုိလိုရင္းကေတာ့ ဗုဒၶရဲ႕ 
အလုိအားျဖင့္ အေၾကာင္းတစ္ခု ရိွလို႔သာ အက်ဳ ိးတစ္ခုေပၚလာျခင္းစတ့ဲ ဆက္စပ္မႈမ်ား မဆုံးရင္ 
သံသရာလုိ႔ေခၚပါတယ္”။ 

“ဒီသံသရာဆုိတ့ဲ အေၾကာင္းအက်ဳိးဆက ္ သဘာ၀ဒုကၡႀကီး ရိွေနသမွ် သားကိစၥ၊ သမီး ကိစၥ၊ 
စီးပြားေရးကိစၥ၊ ဘ၀အသက္တည္ၿမဲေရးဆိုတဲ ့ က်န္းမာေရး၊ စားေသာက္ေနထုိင္ေရး၊ ဒီစားေသာက္ေန 
ထိုင္ေရးတုိ႔ ျပည့္စုံဖူလုံေသာ္လည္း ေလ်ာ့ပါးသြားမွာကုိ ပူေဆြးစိုးရိမ္ရျခင္း၊ မျပည့္စုံသျဖင့္ ေတာင့္တေမွ်ာ္မွန္း 
အားထုတ္ရျခင္းစတ့ဲ ေ၀ါဟာရ ဒုကၡေတြလည္း မဆုံးနုိင္ေအာင္ ထပ္ဆင္႔ တုိးပြား မ်ားျပားေနၾကရပါတယ္။ 
အဲဒီေတာ့ အေၾကာင္းအက်ဳ ိးဆက္ ဒီသံသရာက အေၾကာင္းအက်ဳိးကင္းေတာ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရေအာင္ 
ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေတြကိ ုပယ္ၾကပါလို႔ ေဂါတမရွင္ေတာ္ဘုရားက ေဟာၾကားေတာ္မူခ့ဲပါယတယ္”။ 
“အဲဒီေတာ့ ဘုရားျဖစ္ေရး အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ဘုရားျဖစ္ရတဲ ့ လူသာမန္က ဘုရားျဖစ္တာကုိိေတာ့ 
တစ္ကမၻာလုံးက မျငင္းပါဘူး။ ေခတ္ေပၚပညာရိွမ်ားႏွင္ ့ စဥ္းစားၾကတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္တုိင္းကလည္း 
ေထာက္ခံထားၾကၿပီးပါၿပီ”။ 

“ဥပမာ ပံုစံေျပာရမယ္ဆုိရင္- ေက်ာင္းေနၿပီး ပညာသင္ၾကား အားထုတ္ခ့ဲတ့ဲအတြက္ ဘီေအ၊ အမ္ေအ၊ 
အိုင္စီအက္စ္-စတ့ဲ စာေမးပြဲေတြေအာင္ၿပီး ဘြဲ႕ဒီဂရီေတြ ရခ့ဲတဲအ့တြက္ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕အုပ္၊ ၀န္ေထာက္၊ 
အေရးပုိင္-အစရိွတဲ ့ အက်ဳိးေတြ ရခ့ဲပါတယ္။ ဒီပရိသတ္ထဲက အေရးပုိင္ မျဖစ္ခ်င္တ့ဲလူ၊ ဘုရာင္ခံ 
မျဖစ္ခ်င္တဲ့လူ ရိွပါသလား? ရိွမယ္မဟုတ္ပါဘူး၊ အားလုံးျဖစ္ခ်င္ၾကမွာပဲ၊ သုိ႔ေသာ္ ဘာေၾကာင့္ မျဖစ္ၾကသလဲ? 



 

 pmrsufESm-41  
 

ျဖစ္နိုင္တဲ ့ အေၾကာင္းတရားေတြကို အားမထုတ္ခ့ဲလို႔ေပါ့။ သာမညလူက သူေဌးႀကီးျဖစ္တာ 
အံ့ၾသစရာေကာင္းတယ္၊ သူေဌးသားက သူေဌးျဖစ္တာ ဘာမ်ား အံ့ၾသစရာ ရိွပါ့မလ။ဲ သည္လုိပ ဲ
လူကဘုရားျဖစ္တာ အံ့ၾသစရာေပါ့၊ ဘုရားကဘုရားျဖစ္ေနဖုိ႔ မလိုပါဘူး။ ဘုရားကဘုရား, လူက 
လူျဖစ္တယ္ဆိုတာ အံ့ၾသစရာလား? လူက ဘုရားျဖစ္ရင္ ဘုရားက လူျဖစ္ရင္၊ လူက ေမ်ာက္ျဖစ္ရင္၊ ေမ်ာက္က 
လူျဖစ္ရင္၊ အံ့ၾသစရာမေကာင္း ေပဘူးလား?။ 

“ေျပာတုိင္းသာ ယုံၾကစတမ္းဆုိရင္ အားလံုးကိုယ္ပုိငဉ္ာဏ္ဆိုတာေတြဟာ အလကားခ်ည္း 
ျဖစ္ရေတာ့မယ္။ လမူဆုိထားနဲ႕ တိရစၧာန္ေတာင္ ယံုထိုက္မွ ယုံတာ၊ ေခြးတစ္ေကာင္ကု ိ
သူ႔သခင္ေယာင္ေဆာင္ၿပီးျပလို႔ ယုံမယ္ထင္သလား? ျမင္းတို႔၊ ႏြားတုိ႔လည္း ဒီလုိပ၊ဲ ဆင္ဆိုတာ ပုိေတာင္ 
ဆိုးေသးတယ္။ စီးေနက် သူ႔ဦးစီးမဟုတ္ရင ္ခါခ်ၿပီး နင္းသတ္တာမ်ိဳး ဒီအထိ သူတုိ႔လည္း ဉာဏ္ေတြရိွတာပဲ။ ငါ 
- မင္႔သခင္လုပ္မယ္ ဆို႐ုံနဲ႕ ရတာမ်ဳ ိးေတာ့ ကၽြန္ပ္တုိ႔ လူသား လူေတြပဲရွိတာ ဟုတ္မဟုတ္ စဥ္းစားကို 
မစဥ္းစားခ်င္ၾကဘူး။ လြမ္းစရာေျပာရင္ လြမ္းပစ္လိုက္တာပဲ, ဟုတ္လုိ႔ လြမ္္းတာက နည္းနည္း၊ 
လြမ္းစရာေကာင္းလို႔ လြမ္းၾကတာပါ။ ပြဲထမဲ်ား ၾကည့္ပါလား၊ ဇာတ္ကတယ္ဆိုတာ ငွါးတဲ့သူက ပုိကဆံ္ေပးလို႔ 
လာကတာ။ ပြဲၾကည့္တ့ဲလူေတြက လြမ္းခန္းမွာ မ်က္ရည္မ်ားသုတ္လုိ႔ ဟုိမွာ တကယ္ျဖစ္ေနတာလည္း 
မဟုတ္ဘူး၊ ဇာတ္ကေနတာပါ၊ သူ႔မွာ တကယ္ျဖစ္ေနတယ ္အံ့ေရာ”။ 
“အဲဒါ က်ဳပ္တို႔ လူမ်ဳိးေတြပဲ၊ ဟုတ္မဟုတ္ ယုတိၱသဘာ၀နဲ႔လည္း နည္းနည္းေတာ့ စဥ္းစားၾကဦးမွေပါ့။ 
ေျပာတုိင္းယံုဖုိ႔ဆုိတာ ေကာင္းလည္းမေကာင္းပါဘူး။ သဘာ၀လည္းမက်ပါဘူး။ ကုိယ့္မွာရိွတ့ဲ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ 
လွ်ာ၊ ကုိယ ္အေတြးႏွင့္လည္း ေလ့လာစဥ္းစား ၾကဦးမွေပါ့”။ 

“ဘုရားက ဘုရားျဖစ္တယ္ဆုိတာ ယုတိၱမရိွပါဘူး။ ဒါကိ ု ကုိးကားေျပာဆုိလို႔ ေကာင္းတဲ ့
ျမန္မာစကားေတာင္ မဟုတ္ဘူး။ ဘုရားက ဘုရားျဖစ္တယ္ဆိတုာ ယုတိၱကင္းမ့ဲတဲ ့ အတြက္ ယုံၾကည္ဖုိ႔ 
အလြန္ခဲယဥ္းပါတယ္။ ေျပာတုိင္းမယံုၾကည္ၾကပါနဲ႕။ စဥ္းစားၿပီးမွ ယံုၾကပါ။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေက်ာင္းေနၿပီး 
စာမသင္ဖူးပဲနဲ႕ ဘီေအ၊ အမ္ေအ၊ အုိင္စီအက္စ္ ေအာင္တယ္ဆုိတာ မိတ္ေဆြတုိ႔ ယံုၾကမလား? 
လယ္သမားတစ္ေယာက္က လယ္ထဲဆင္းလည္းမဆင္း၊ ထြန္လည္း မထြန္၊ ပ်ဳိးလည္း မႏႈတ္၊ ေကာက္လည္း 
မစိုက္၊ ရိတ္နယ္ျခင္း မျပဳပါဘဲနွင့္ အိမ္ေပၚမွာ အိပ္ေန႐ုံမွ်နဲ႕ စပါးရနိုင္ပါ့မလား? ဘယ္ေတာ့မ် မရနိုင္ပါဘူး။ 
လုပ္မွကိုင္မွ ရၾကတယ္ဆုိတာ အထင္အရွားပါ။ အခုလည္း ဘုရားျဖစ္တယ္ဆုိတာ ဘုရားျဖစ္ဖို႔ လုပ္ငန္းမ်ားကိ ု
မလုပ္ပါဘနဲဲ႔ ယုတိၱရိွပါ့မလား? ယုတၱိမရွိပါဘူး။ အဲဒီလုိ ယုတၱိ မရိွတာကုိ ယုံသင့္ မယုံသင့္ စဥ္းစားၾကည့ ္
ၾကစမ္းပါ”။ 

“ထာ၀ရဘုရားကေတာ့ သူ႔သာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ ဘာမွမပူနဲ႔တဲ့။ ကဲ ယုံၾကမလား? ယုံေနတ့ဲသူေတြ 
အခုဒီမွာ အမ်ားႀကီးပဲ ထာ၀ရေပးလုိ႔ရတဲ ့ ဆန္စပါး ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ စားရဖူးသလ?ဲ ကုိယ့္ဟာကုိ 
လုပ္လုိ႔ရတာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ပုိင္ဉာဏ္န႕ဲ ရွာႀကံလို႔ ရရိွတ့ဲ ပုိက္ဆံနွင့္ တန္ရာတန္ေၾကးေပးမ ွ
ရရွိၾကတာခ်ည္း မဟုတ္ပါလား? ဦးပဇင္းတို႔ရဲ႕ ေဂါတမရွင္ေတာ္ဘုရားကေတာ ့ (အတၱာဟိ အတၱာေနာ 
နာေထာ)တ့ဲ၊ ကိုယ့္အားကုိယ္ကုိ ကုိးၾကတဲ။့ ကဲ …ဒီေတာ့ကာ လက္ေတြ႕မွာ ကုိယ္လုပ္မ ွ က္ုိယ္ရတာကုိ 
ထင္ရွားမေနေပဘူးလား? ဘယ္ဘုရားေဟာတာက ခုလူေတြမွာ လက္ေတြ႕မွန္သလဲ? ခရစ္ယာန္ 
ဓမၼဆရာႀကီးေတြ ေျပာသလုိ ထာ၀ရဘုရားမွာ တန္ခုိးေတာ္ အနႏၲရိွတယ္ဆိုရင္ ဒီဓမၼဆရာႀကီးေတြ ကုိယ္တိုင္ 
ဒီထိေအာင္ပင္ပန္းခံၿပီး လာေနစရာေတာင္ မလိုဘူး။ အိမ္ကေနၿပီး ထာ၀ရဘုရားကုိ တ္ုိင္တည ္
ဆုေတာင္းလိုက္ရင္ အားလုံးကိစၥ ၿပီးေနေတာ့မယ္ မဟုတ္လား? ဦးပဇင္းတို႔လည္း သူတုိ႔ရ႕ဲ ဆုေတာင္း 
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ျပည့္သြားတ့ဲအတုိင္း ႐ႈံးၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး ထိုင္ေန႐ုံပဲ ရိွေတာ့တယ္။ ဘာမွကို ေျပာေနစရာမလုိေတာ့ဘူး 
မဟုတ္လား?” 
“ေဟာ--အခုေတာ့ မနက္အခ်ိန္ကပဲ လူေတြ ဗုဒၶဘာသာဘက္ကုိ ကူးေျပာင္းလာေနၾကၿပီ။ ဘာျပဳလို႔ 
အနႏၱတန္ခုိးေတာ္ရွင္ ထာ၀ရဘုရားဟာ သူ႔ကုိ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ၾကည္ညိဳတ့ဲ လူေတြ ဗုဒၶဘာသာဘက္ကိ ု
ကူးေျပာင္းလာတာ ၾကည့္ေနရသလဲ? (ၾသဘာသံမ်ား) 

“ေနာက္တစ္ခါ သတၱမအခ်က္က သံုးခုတစ္ဆူ ဘုရားဆုိတဲ ့ ကိစၥ၊ ဓမၼဆရာတစ္ေယာက္က 
ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ သုံးခုေပါင္း ဘုရားတစ္ဆူ ျဖစ္တယ္လို႔ 
ေျပာသြားတယ္။ ခမည္းေတာ္ဆုိတာက ထာ၀ရ၊ သားေတာ္ဆုိတာက ေယ႐ႈခရစ္လုိ႔ ဆုိလိုပါတယ္။ 
ထာ၀ရႏွင့္ေယရႈခရစ္တို႔ဟာ တူပါတယ္တဲ့။ မတူတ့ဲအေၾကာင္းကု ိ ဦးပဇင္းက ေျပာျပရေသးတာေပါ့၊ 
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွာ ထာ၀ရဘုရားက လက္စားေခ်ဖုိ႔ ေဟာတယ္။ ကိုယ့္သြားတစ္ေခ်ာင္းကိ ု ခ်ိဳးရင္ 
သူ႔သြားတစ္ေခ်ာင္းကု ိခ်ိဳးပစ္ရမယ္တ့ဲ။ ကုိယ့္မ်က္လုံးတစ္လုံကုိ ေဖါက္ရင္ သူ႔မ်က္လံုးတစ္လံုးေဖါက္ရမယ္တ့ဲ။ 
(AN EYE FOR AN EYE) ဆုိတဲ ့တရားေပါ့။ အဲဒါဟာ ခမည္းေတာ္ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ တရားပါပဲ။ 

အဲ….သားေတာ္ ေယရႈခရစ္ကေတာ ့ လက္စားမေခ်ဖုိ႔၊ သည္းခံဖုိ႔ေဟာတယ္။ ညာဘက္ပါးကို 
႐ုိက္လာလွ်င္ ဘယ္ဘက္က ပါးကုိပါ အ႐ုိက္ခံလိုက္ပါတဲ့။ အဲဒီေတာ့ ခမည္းေတာ္ႏွင္ ့ သားေတာ္ 
ကြဲမေနေပဘူးလား? ေဟာတ့ဲတရားဟာ ဒီေလာက္ကြဲေနရင္ တူတယ္ဆိုတဲ ့ စကားဟာ မဟုတ္နိုင္ေတာ့ဘူး။ 
ေယ႐ႈခရစ္ဘာ့ေၾကာင့္ ဘာလုပ္ဖုိ႔လာသလဲ? ဆုိတ့ဲကိစၥကိ ု ၾကည့္ရင ္အလြန္ရွင္းေနပါတယ္။ သတၱ၀ါအမ်ားကုိ 
ကယ္တင္ရန္ လာတယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ အဲဒီသတၱ၀ါဆိုတာ အကုန္လံုးကိ ု မဟုတ္ဘူး။ 
ဣသေရလ(ဂ်ဳး)လူမ်ဳိးတုိ႔ကိုသာ ဆုိလုိတာပါ။ ဗမာ၊ ကရင္၊ ခ်င္းတုိ႔ဟာ ဒီအခ်က္ကုိ အထူးသတိျပဳဖုိ႔ 
လိုပါတယ္။ နက္နက္နဲနဲ စဥ္းစားၾကဖုိိ႔ ေကာင္းပါတယ္။ (ရွင္မႆ ဲ ခရစ္၀င္) အခန္း(၁၀)၊ အပုိဒ္(၅)မွာ 
သင္တုိ႔သည ္ တစ္ပါး အမ်ဳိးသားတို႔ ရိွရာသုိ႔ မသြားၾကႏွင့္ ရွမာရိ(ဆမားရိယန္း) ၿမိဳ႕ရြာထသုိဲ႔ မ၀င္ၾကနွင့္၊ 
ဣသေရလအမ်ိဳ း ေပ်ာက္လြင့္ေသာ သုိးမ်ားရိွရာသုိ႔ အရင္သြားၾကေလာ့လုိ႔ ေယရႈကိုယ္တုိင ္ ေျပာခ့ဲတဲ့ 
စကားကုိေထာက္ရင္ တျခားလူမ်ဳိးေတြ အတြက္ ခရစ္ေတာ္ ေပၚလာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
ဣသေရလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္သာ ေပၚလာတာထင္ရွားပါတယ္”။ 

“ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းဟာ ကမၻာသူ၊ ကမၻာသား လူမ်ဳိးမျခား၊ အားလုံး အတြက ္
ျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္သူမွ မျငင္းနိုင္တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ (ဗုေဒၶါ ေလာေက သမုပၸေႏၷာ ဟိတာယ သဗၺပါဏိနံ၊ 
ဗုေဒၶါ ေလာေက ဥပၸဇၨတ ိ ဗဟုဇနဟိတာယ သုခါယ အတၳာယ)အစရိွတ့ဲ ေလာကတစ္ခုလုံးအတြက္ 
ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း အဆုိအမိန္႔ အေထာက္အထားေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဦးပဇင္းတို႔ရဲ႕ 
ဗုဒၶရွင္ေတာ္ေပၚလာရျခင္းကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္မတူဘ ဲ ကမၻာသူ၊ ကမၻာသားဆုိရင္ ဘယ္လူမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ 
သတၱ၀ါအားလုံးအတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါက ဘယ္သူမ ွ မျငင္းနုိင္တ့ ဲ အခ်က္ျဖစ္တယ္။ 
ေဟာဒီဓမၼဆရာႀကီးမ်ားလည္း ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္မ်ားကို သိၿပီးနားလည္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဘယ္ေနရာ ဘယ္ပါဠိေတာ္မ်ားမွ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရားဟာ သတၱ၀ါခြဲျခားမႈ ငါ့ကိုသာ ကုိးကြယ္ၾက၊ ငါ့ကို 
မကိုးကြယ္တဲ့လူကုိ သတ္ၾက၊ ျဖတၾ္ကလု႔ ိ ေဟာတ့ဲ စကားလုံးမ်ား ေတြ႕ဖူးၾကပါသလား။ ပါတယ္ဆုိရင္ 
အခုေထာက္ျပၾကပါ။ ဦးပဇင္းက အ႐ံႈး ေပးလိုက္ပါ့မယ္”။ 

“သူေဟာတ့ဲတရားကုိ လိုက္နာက်င့္သုံးသူ၊ သူညြန္ျပတဲ ့ တားျမစ္ခ်က္ကို မလုပ္ဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္သူ 
မည္သူမဆိ ု ႏွာေခါင္းခၽြန္သူျဖစ္ေစ၊ လုံးသည္ျဖစ္ေစ၊ ျပားသည္ျဖစ္ေစ ဧကန္မုခ် သံသရာမွ လြတ္ခြင့္ရမယ္တဲ ့
လက္ေတြ႕သိခ်င္ရင္ လူ႕ေလာက ကိေလသာကုန္ေရး တရားကုိ အားထုတ္က်င္ ့ ႀကံၾကည့္ပါ။ မွန္တာေတြခ်ည္း 
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ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႕ရပါ့မယ္။ အဲဒီတရားကို တကယ္ယုံၾကည္လုိ႔ အားထုတ္ရင ္တကယ္ပင္ ဒီ၀ဋ္ဆင္းရဲတို႔ရဲ႕ 
ဒုကၡသား ေလာကီဘံုမွာ ေနရင္း ငုတ္တုတ္တစ္ဆက္တည္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အမွန္ကုိေတြ႔ရမယ္။ သံသရာက 
လြတ္ထြက္သြားပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါဟာ ဗုဒၶေဂါတမတရဲ႕ သႏၵိ႒ိက (ကုိယ္ေတြ႕၊လက္င္း)၊ အကာလိက 
(အခါကာလမဆိုင္းပဲ) တရားေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္နဲ႔အညီျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္တုိင္ က်င့္ရင္ က်င့္သ ူရမယ္။ သူတစ္ပါးကိ ု
လုပ္ေပးလုိ႔ မရဘူး။ ကုိယ္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက ္သူတစ္ပါးကလည္း လုပ္ေပးလို႔ မရပါဘူး”။ 
“ကုိယ့္အဖုိ႔ ထမင္း၀ခ်င္ရင ္ ကုိယ္ကုိယ္တိုင္ စားမွ ထမင္း၀မယ္” ဆိုတ့ဲစကားဟာ ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕၀ါဒ 
အဆုိအမိန္႔ႏွင့္ ကိုက္ညီတဲ့စကားေပါ့။ အဲဒီ ရွင္မႆဲ ခရစ္၀င္ အပုိဒ္(၃၄)ေရာက္ေတာ ့ ခရစ္ေပၚလာရျခင္း 
အေၾကာင္းကိ ု ခရစ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္က အတိအလင္းေျပာဆုိခ့ဲပါတယ္။ ေျမေပၚသို႔ ၿငိမ္သက္ျခင္းကိ ု
ေစလြတ္အပ္ေသာငွာ ငါလာသည္ဟု မထင္ၾကလင္႔၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းကိ ု ေစလြတအ္ပ္ေသာငွာ 
ငါလာသည္မဟုတ္၊ ဓါးကုိ ေစလြတ္အပ္ေသာငွာ ငါလာသတည္းတဲ။့ အခန္း(၃၅)မွာေတာ့ “အဖႏွင့္သား၊ 
အမိႏွင့္သမီး၊ ေယာကၡမႏွင့္ေခၽြးမအခ်င္းခ်င္း ကြဲျပားေစခ်င္းငွာ ငါလာသတည္း”။ အဲဒါ ေယရႈခရစ္ေတာ္ 
ေပၚလာရတ့ဲအေၾကာင္းပါပဲ။ အလြန္ရွင္းေနပါတယ္”။ 

“အဲဒါဟာ သခင္ေယရႈရဲ႕ ေမတၱာေတာ္ေတြပါပဲဗ်၊ ဘာလုပ္ဖုိ႔လာသလဲဆိုတာ ရွင္းမေနေပဘူးလား? 
အဲဒါ ဘုရားတ့ဲလားဗ်ာ ..? 

“ဘာလုပ္ဖုိ႔လာတယ္ဆိုတာ စဥ္းစားစရာလုိေသးသလာ? ဦးပဇင္းက တမင္ထြင္ၿပီးေတာ့ ေျပာတာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ က်မ္းစာအထဲမွာ ပါတဲအ့တ္ုိင္း ေျပာရတာပါ။ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမွ တစ္ပါး အျခားလူမ်ိဳးကို 
ငါကယ္တင္ရန္ လာသည္မဟုတ္။ ဓါးကု ိ ေစလြတ္ရန္ လာတယ္ဆိုေတာ့ ေျပာရမွာေတာင္ ေတာ္ေတာ ္
ခက္ပါတယ္။ ေအး….တစ္ခုေတာ့မွန္ပါရဲ႕, အခ်င္းခ်င္းကြဲျပားေစရန္၊ မုန္းတည္းေစရန္လာတယ္ဆိတ့ဲုအတိုင္း 
ေယ႐ႈဘာသာကုိ ယုံၾကည္ၾကတဲ့ေန႔ကစၿပီး ဗမာအခ်င္းခ်င္းလည္း ကြဲရတယ္၊ ကရင္၊ ခ်င္းတို႔လည္း 
ကြဲၾကရတယ္။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေတြလည္း ပ်က္ျပားရတယ္။ အေနအစားလည္း ကြဲတယ္၊ 
အယူအဆလည္း ကြဲတယ္၊ ေသြးစည္းမႈလည္းကြဲလို႔ ပ်က္ေနၿပီ၊ အဲဒါ ခရစ္ယာန္၀ါဒရဲ႕ အက်ိဳးပေဲပါ့”။ 

“နီေပါလ္ျပည္မွာ `သမၼာက်မ္းစာေနာက္က `ဓါး´ပါတယ္´ ဆုိတဲ့စကားပုံရိွတယ္။ ခရစ္ယာန္ 
သာသနာျပဳရ႕ဲ ေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲ အစုိးရလုိက္လာတယ္လို႔ ဆုိလိုပါတယ္။ ဗမာပဲ ခ်င္းပဲ ကရင္ပဲလုိ႔ 
ကြဲျပားေနတာဟာ ခရစ္ယာန္၀ါဒေၾကာင့္လုိ႔ အတတ္ဆုိစရာ ျဖစ္မေနေပဘူးလား။ ဦးပဇင္းကုိယ္တုိင္ကေတာ့ 
မိတ္ေဆြ ဓမၼဆရာမ်ားႏွင့္တကြ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ျမန္မာ၊ ကရင္၊ ခ်င္းတို႔ကုိ ဘာသာအယူ၀ါဒပင္ 
ကြဲျပားေနေသာ္လည္း တျပည္ထဲက ေမြးၿပီး တမိထဲက ေပါက္ဖြားတ့ဲ ေသြးတူသားတူ ေတြမုိ႔ မုန္းတီးဖုိ႔ ေဟာတဲ ့
တရားကုိ မလုိက္နာလုိပါဘူး။ ဦးပဇင္းအေနန႕ဲ ဒီကြဲေနတ့ဲ စိတ္ထား ေစတနာေတြကုိ စဥ္းစားမိၿပီး 
သေဘာေပါက္ေနလုိ႔ ကုိယ့္ေသြးသားခ်င္းေတြပဲ ဆိုတဲ့အေနနဲ႕ မမုန္းေတာ့ မမုန္းပါဘူး၊ ဘာသာဆုိတာကေတာ့ 
ႀကိဳက္တာယုံေပါ့၊ ယူၾကေပါ့၊ လူမ်ိဳးခ်င္းအေနနဲ႕ ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကြဲရတာမ်ိဳ းေတာ့ 
ဦးပဇင္းမေက်နပ္ဘူး။ ကြဲခံရတာကုိ မေက်နပ္တာကုိ ေျပာတာပါ၊ မုန္းေတာ ့မမုန္းပါဘူး”။ 

“ဦးပဇင္းတုိ႔ရဲ႕ ေဂါတမကေတာ့ မုန္းတီးဖုိ႔ မေဟာခဲ့ဘဲ ခ်စ္ဖုိ႔ကိုသာ ေဟာေတာ္မူခ့ဲတာကုိး၊ 
မုန္းတာဟာ မေကာင္းပါဘူး။ ဘာသာေရးဆုိတာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ ့ ကိစၥမုိ႔ အရမ္းမယံုဘဲ နက္နက္နဲနဲ 
အထူးစဥ္းစားၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ မစဥ္းစားရင္ မွားတတ္ပါတယ္၊ လူတုိင္းမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ရိွလိုိ႔ ယုံခ်င္တာကုိ 
ယံုနိုင္ပါတယ္။ အခုဦးပဇင္းေျပာတာကုိ ယုတၱ ိရိွ/မရိွ အက်ိဳးအေၾကာင္း ညီ/မညီ ကိုသာ စဥ္းစားဖုိ႔ ေျပာတာပါ။ 
စဥ္းစားၿပီးမ ွ ယုံဖို႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ ဦးပဇင္းရဲ႕ ၀ါဒကေတာ့ ကုိယ္လည္းအရမ္းမယံုခ်င္ဘူး။ 
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သူမ်ားကုိလည္းပဲ အရမ္းမယုံေစခ်င္ဘူး။ နည္နည္းေတာ ့ စဥ္းစား ေစခ်င္ပါတယ္။ အဲ…ဒါေပမယ္ ့
ဆင္ျခင္တုံတရားနဲ႕ အမွားအမွန္ကိ ု ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဦးပဇင္းက ေျပာပါ့မယ္။ မွားသလား? 
မွန္သလား? စဥ္းစားၾကေပါ့ေလ။ ဦးပဇင္းတုိ႔ရဲ႕ ဗုဒၶဘာသာဟာ ဆင္ျခင္တံ ု တရားကုိ အမ်ားႀကီးအားေပးတ့ဲ 
ဘာသာျဖစ္ပါတယ”္။ 

“ကုိယ့္ဘာသာ မယုံလို႔ တစ္ဘက္ဘာသာ၀င္ေတြကို သတ္လားျဖတ္လား ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ပါဘူး၊ 
ယံုရင္လုိက္နာကုိးကြယ္ၾက၊ မယုံၾကည္ရင္လည္းေနေပါ့၊ ဦးပဇင္းတုိ႔ ဘုရားရ႕ဲ၀ါဒအရ ဦးပဇင္းတို႕က မ်က္ႏွာ 
မပ်က္ပါဘူး။ ဦးပဇင္းတို႔ရဲ႕ ဇရပ္ေတြ ေက်ာင္းေတြရိွတယ္၊ ဘယ္ဘာသာ၀င္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လာနုိင္တယ္၊ 
တည္းခိုနုိင္တယ္။ ဦးပဇင္းတုိ႔က မရိွ ရိွတာေတာင္ ေကၽြးေမြးပါဦးမယ္။ ကိုယ့္ဘာသာ ယံုၾကည္ၾကပါလို႔ 
မဆိုလုိပါဘူး။ ဒုကၡျဖစ္ေနရင္, ခိုကုိးရာမရိွျဖစ္ေနရင္ ဘယ္လူမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လူသားခ်င္းခ်င္းကို ဦးပဇင္းတုိ႔က 
မ်က္ႏွာမပ်က္ေစပါဘူး။ ဗုဒၶဘုရားရွင္ကလည္း သေဗၺသတၱာ သတၱ၀ါအကုန္လံုးကုိ ေမတၱာတူထားပါတယ္။ 
ဒါလည္း ဒီခရစ္ယာန္ဘက္က ေခ်ပၾကမည္ ့ဓမၼဆရာႀကီးေတြ သိၿပီးသားပါ၊ ဟုတ္ကဲ့မဟုတ္လား?။ 

“ဦးပဇင္းတို႔ရဲ႕ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရားက ဘာမဆုိ မစုံစမ္း မစစ္ေဆးဘနွဲင့္ အရမ္းမယံုဖုိ႔ကုိေတာ့ 
ေဟာေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။ ခရစ္ယာန္လုိ ဇြတ္ယုံရမယ၊္ မယုံရင္သတ္မယ ္ ျဖတ္မယ္လုိ႔ မေဟာခ့ဲပါဘူး၊ လုပ္လည္း 
မလုပ္ရပါဘူး၊ လုပ္လုိ႔လည္း ေဂါတမဘုရားရွင္က မေဟာခ့ဲပါဘူး။ ခရစ္ယာန္ကေတာ ့ မယံုတ့ဲလူ 
သတ္ပစ္ေလေလ လက္ခုပ္တီးေလေလေပါ့၊ ဟုတ္က့ဲလား..?။ 
“အဲဒါဟာ ရက္စက္မႈနဲ႔ ေမတၱာထားပံု ျခင္းကြာျခားတယ္ဆိုတာပါပဲ”။ 

“ဦးပဇင္းတို႔ရဲ႕ ေဂါတမရွင္ေတာ္ဘုရားဟာ အထင္အရွားပြင့္ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း ပါဠိေတာ္ေတြ 
အ႒ကထာေတြ အစရိွတဲ ့ ပါဠိဘာသာက်မ္းစာေတြကို ဖယ္ထားလုိကဦ္းေတာ့, အိႏၵိယ ေရွးရာဇ၀င္မ်ားအရပဲ 
ထင္ရွားေနပါၿပီ၊ ေရွးေဟာင္းရွာေဖြေလ့လာေရး သုေတသနဌာနမ်ားကလည္း လိုက္လံရွာေဖြၿပီး တူးေဖၚၾကတဲ့ 
အခါမွာ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ ေမြးဖြားရာ အရပ္မွာ အာေသာကမင္းႀကီး စုိက္ထူခဲ့တ့ဲ ေက်ာက္တုိင္ႀကီးကိ ု
ယခုတုိင္ေတြ႕ရပါေသးတယ္။ မယံုလွ်င္ သြားၾကည့္နုိင္ပါတယ္၊ ရွင္ေတာ္ဘုရား သီတင္းသံုးေတာ္မူခ့ဲတဲ ့
ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၊ ေဗာဓိပင္ စသည္တုိ႔လည္း အထငအ္ရွား ေတြ႕နိုင္ပါတယ္”။ 

“ေဂါတမရွင္ေတာ္ဘုရားျဖစ္မည္ ့ သိဒၶတၳမင္းသားဟာ မဟာသကၠရာဇ္ (၆၈)ခု ကုဆုန္လျပည့ ္
ေသာၾကာေန႔မွာ ဖြားျမင္ေတာ္မူတယ္။ အဲဒါ ရာဇ၀င္မွတ္တမ္းအရ တိက်ခုိင္မာၿပီး ထင္ရွားေနတ့ဲ အတြက္ 
ဘယ္သူမွ မျငင္းနိုင္ပါဘူး။ ဒီကဓမၼဆရာမ်ားလည္း ျငင္းနိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေယရႈခရစ္ရဲ႕ အတၳဳပၸတိၱကို 
ၾကည့္ၾကဦးစုိ႔၊ ေယရႈခရစ္ဟာ ဘယ္ႏွစ္ခုႏွစ္၊ ဘယ္သကၠရာဇ္မွာ ဖြားျမင္ပါသလ?ဲ မသိဘူး- ဘယ္ေန႔ေမြးသလဲ? 
မသိဘူး၊ ဘယ္ရက္ေမြးသလဲ? မသိဘူး။ ဘယ့္ႏွယ္လဲဆရာတုိ႔၊ မသိဘူးခ်ည္းပါလား၊ ဒီလုိဆိုရင္ မယ္မယ္ရရ 
မရွိေတာ့ဘူး။ စဥ္း စားၾကပါ။ ေယရႈရ႕ဲ တရားေတြ ဘာေတြ ဖယ္ထားလိုကဦ္း၊ ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္ရက္၊ 
ဘယ္သကၠရာဇ္မွာ ေယရႈခရစ္ ဖြားျမင္တယ္လုိ႔ အတိအက် ဂဃ နဏ မရွိဘူး၊ မသိၾကဘူး မဟုတ္လား?။ 

“ဒီေလာကမွာ လူထမွဲာ အလြန္ျမင့္ျမတ္လုိ႔ ဘုရားဆုိတ့ဲ ဘြဲ႕ထူးအျဖစ္ကု ိ ခံယူပါတယ္ဆိုတဲ ့ ဧရာမ 
အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ဳိးကို မဆုိထားနဲ႔ဦး၊ သာမန္လူႀကီး လူေကာင္းမွန္သမွ်ေတြဟာ ေမြးေန႔၊ ေမြးရက္၊ 
ေမြးလ၊ ေမြးႏွစ္ ေမြးသကၠရာဇ္ ရက္ခ်ဳပ္စာတန္းဆိုတာေတြမ်ိဳး ရိွၾကပါတယ”္။ 

“ဒီေတာ့ကာ ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာႀကီးေတြကိ ု ဦးပဇင္းတစ္ခ ုသတိေပးပါ့မယ္။ တစ္ျခား အေၾကာင္းေတြ 
ယုတိၱ ရွိတာ, မရိွတာေတြ ထားၿပီးေတာ ့ သာမန္လူေတြကို တစ္ေယာက္စီ တစ္ေယာက္စီ ခခဲဲယဥ္းယဥ္း 
စည္း႐ုံးေနရတာေတြ ေဟာေျပာေနရတာေတြ ဆုိတာမ်ိဳးထက္ အခုဦးပဇင္းလို ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးတစ္ေယာက္က 
ခရစ္ယာန္ဘက္ကုိ ကူးေျပာင္းတယ္ဆိုရင္ ဆရာႀကီးမ်ား ေက်နပအ္ားရစရာ မေကာင္းပါလား?။ 
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“ဆရာႀကီးတို႔ရဲ ေယရႈခရစ္ဟာ ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္ရက္၊ ဘယ္လ၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္သကၠရာဇ္မွာ 
ေမြးတယ္ဆုိတဲ့ ရက္ခ်ဳပ္ကိ ု မွန္ကန္ေအာင္ အတအိက် ေျပာနုိင္မယ္ဆိုရင္ ဦးပဇင္းက ေဟာဒီသကၤန္းကို 
ဒီေနရာတြင္ပ ဲ တစ္ခါတည္းခၽြတ္ပုံခ်ခဲ့ၿပီး အၿပီးတိုင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဘက္ကုိ ၀င္လုိက္မယ္။ ကဲ… 
ေျပာၾကစမ္း၊ တစ္ခါတည္းကိ ုေနရာမေျပာင္း ၀င္လုိက္ပါ့မယ္။ ဟုတ္ပလား?။ 
(ရွည္လ်ားေသာ ၾသဘာသံႀကီး ဆူညံသြားသည္) 

“ဒီေန႔ေျပာမျပနုိင္ေသးရင္လည္း ထပ္ၿပီး ရွာေဖြၾကပါဦး၊ ေတြ႔တ့ဲေန႔မွာ ေတာင္တြင္းႀကီးကုိ လိုက္လာၿပီး 
ေျပာျပပါ။ တိက်ခိုင္လုံရင္ အမ်ားေရွ႕ေမွာက္ကုိ ဆရာတုိ႔ကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီးေတာ ့ တစ္ခါတည္း 
ခရစ္ယာန္ထ ဲ၀င္လိုက္ပါ့မယ္ဆိုတာ ေဟာဒီ ပရိသတ္ႀကီးေရွ႕မွာ ကတိေပးပါတယ္။” 
(ထပ္ဆင့္ ၾသဘာသံႀကီး ျမည္ဟီးသြားပါသည္) 

“ကဲ……အခ်ိန္လည္းေစ့ခါနည္းပါၿပီ၊ မဆင္းမီွ ေဟာဒီ ေက်ာက္ကြင္းရြာနဲ႔ ေညာင္ပင္သာရြာ 
ဓမၼဆရာဦးေရႊေအာင္ကုိ အနည္းငယ္မွာခ့ဲခ်င္ပါတယ္။ ဆရာေရးတ့ဲ စာအုပ္ကေလးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးမွာပါတ့ဲ 
ပါဠိကေလးဟာ ဘယ္ပါဠိေတာ္ ဘယ္က်မ္းမွ ပါတယ္ဆုိတာကုိ တစ္ဆိတ္ကေလး ညြန္ျပေစလိုပါတယ္။ ´´ 
`` ဦးပဇင္းဟာ အေတာ္ကေလး ပိဋကတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ပါဠိစာေပမ်ားကုိ နံ႕စပ္ေအာင္ သင္မွတ္ခ့ဲပါတယ္။ 
က်က်နနလည္း လိုက္စားခ့ဲဘူးပါတယ္။ ကုိယ္တိုင္လည္း စာေပ ပို႔ခ်ခ့ဲဖူးပါ တယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
အဲဒီဦးေရႊေအာင္တို႔ စာအုပ္ထမွဲာ ပါတဲ ့ပါဠိကိုေတာ ့မေတြ႕ဘူးဘဲျဖစ္ေနပါ တယ္။ ´´ 
`` အခုေဟာဒီစင္ေပၚမွာ သံဃာေတာ္(၂၀၀)ခန္႔ ရိွပါတယ္။ အဲဒီကုိယ္ေတာ္မ်ားလည္း အဲဒီပါဠိကိ ု
မေတြ႕ခ့ဲဘူးၾကပါလို႔ အမိန္႔ရိွၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဦးပဇင္းနဲ႕တကြ ဒီသံဃာေတာ္မ်ားပါ မွတ္သားၾကရေအာင္ 
တစ္ဆိတ္ေလာက္ အဲဒီပါဠိကေလးပါတ့ဲ ပိဋကတ္က်မး္စာအုပ္ကုိ ေက်းဇူးျပဳ ၿပီး ညြန္ျပေစလိုပါတယ္။ 
ပါဠိကေတာ့…… 
“ဓူရဒါရ မနာရေမၼ၊ ဂီဟိကေမၼ ရေတာ ဘိကၡဳ၊ 
ဂိဇၥ်ကူဋေသလံ ေပတံ၊ ၀ါတံ ဘိကၡဳ အတိႆတိ။ …. တဲ့။” 

“အဲဒါ ဦးပဇင္းတုိ႔ရဲ႕ ပါဠိေတာ္မ်ားမွာ ပါတယ္ဆုိရင ္ ပိဋကတ္ေတာ္စာအုပ္မ်ား ျဖစ္ပါက 
ဘယ္က်မ္းစာအုပ္၊ ဘယ္စာမ်က္ႏွာ၊ ဘယ္နံပါတ္၊ ေပစာျဖစ္မယ္ဆုိရင္လည္း၊ ေက်ာဘက္၊ ၀မ္းဘက္၊ က-ခ်ပ္၊ 
ကာ-ခ်ပ္၊ ဘယ္အဂၤါစသည္ျဖင့္ ညြန္ျပရရုိးရိွပါတယ္။ အဲဒါကေလးကုိျဖင့္ ဓမၼဆရာဦးေရႊေအာင္ႏွင့္တကြေသာ 
ဦသာဒင္အစရိွတ့ဲ မိတ္ေဆြႀကီးမ်ားက အထူးပဲ ဂရုစုိက္ၿပီးညြန္ျပၾကေစလိုပါတယ္”။ 

 “ယခုလို ဘာသာ၀ါဒဆုိင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးမ်ိဳးကို ေတြ႕ႀကံဳရသျဖင့္ ဦးပဇင္းအေနနဲ႔ေရာ အခုဒီမွာ ရိွၾကတဲ ့
သံဃာေတာ္မ်ားအေနနဲ႔ပါ ရႈံးတာနိုင္တာ ပဓာနမထားဘဲ အထူး၀မ္းေျမာက ္ ၾကပါတယ္၊ ေနာက္ကိုလည္း ဒီလို 
ဘာသာေရး၀ါဒၿပိဳင္ပြဲႀကီးမ်ဳ ိးေတြကို နယ္တုိင္း၊ ရြာတုိင္း၊ ၿမိဳ႕တိုင္းဆိုသလို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ 
က်င္းပႏိုင္ၾကပါေစလို႔ အာသီသျပဳရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ”္။ 
(ရွည္လ်ားေသာ ၾသဘာသံႀကီး) 

ပထမပုိင္း(၂)နာရီ ဗုဒၶဘာသာဘက္မွ ေျပာၿပီးသြားၿပီ ျဖစ္ပါ၍ ေနာက္ပုိင္းအခ်ိန္(၂)နာရီတြင္ ခရစ္ 
ယာန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေ၀ဖန္ေခ်ပကာ ေဟာေျပာမည္ဟ ုသဘာပတိ ဦးေရႊမွန္က ေၾကညာလ္ိုက္၏။ 
ထိုသုိ႔ သဘာပတိက ေၾကာ္ျငာၿပီးသည္ႏွင္႔ တစ္ၿပိဳက္နက ္ မ႑ပ္အတြင္းရိွလူမ်ားသည္ အျပင္သို႔ ထြက္ရန ္
ေနရာမွ ထကုန္ၾကသည္။ ထုိအထဲ၌ ခရစ္ယာန္မ်ားပါ ပါ၀င္သည္။ 

ေနာက္ပုိင္း ေဟာေျပာမည့္ ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္ ဆရာဦးသာဒင္သည္ တရားေဟာ စဥ္ေပၚသို႔ 
တက္လာ၏။ ပရိသတ္မ်ားက ထြက္ၿမဲထြက္ေနၾကျပန္သည္။ `နားမေထာင္ခ်င္ဘူး´ဟူေသာ အသံမ်ားမွာ 
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မ႑ပ္ႀကီးတစ္ခုလုံး ညံေနေလၿပီ။ သဘာပတိႏွင္ ့ ဦးသာဒင္တုိ႔ပါ `ဆုံးေအာင္ နားေထာင္ၾကပါ´ဟု 
ေျပာၾကေသာ္လည္း လူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အျပင္သုိ႔ ေရာက္ေနၾကေလသည္။ 

မ႑ပ္ႀကီးထ၌ဲ ထသူထ, ထုိင္သူထိုင္, ထြက္သူကထြက္, ေအာ္သူကေအာ္နွင့္ ဆူညံရႈပ္ေထြးေနေလ 
ေတာ့သည္။ ဦးသာဒင္သည ္ စကားမေျပာႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေငးၾကည့္ၿပီးသာ ရပ္ေနရေတာ့၏။ သဘာပတိ 
ဦးေရႊမွန္က ဆုံးေအာင္နားေထာင္ၾကပါရန္ တစ္ေၾကာ္ေၾကာ္ ေအာ္ဟစ္ေနေသာ္လည္း ပရိသတ္ႀကီး၏ အသံကိ ု
မေပါက္နုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနသည္။ ဤတြင္ တာ၀န္ယူေစာင့္ ေရွာက္ေနရေသာ ျပည္ခ႐ုိင္ ရာဇ၀တ္၀န္ႀကီးကိ ု
သဘာပတိက လွမ္း၍ ေမတၱာရပ္ခံေပးရန ္ ေျပာသျဖင့္ ရာဇ၀တ္၀န္ႀကီး ဦးၾကင္ကိုယ္တုိင္ တရားစင္ေပၚသို႔ 
တက္ၿပီး ပရိသတ္အား `ဆုံးေအာင္ နားေထာင္ၾကပါ မျပန္ၾကပါနဲ႔ဦး၊ ႏွစ္ဘက္စကားကုိ အကုန္ဆုံးေအာင္ 
နားေထာင္ၾကပါဦး၊ ျပန္ထိုင္ၾကပါ၊ ျပန္ထိုင္ၾကပါ၊ အထူးပေဲမတၱာရပ္ခံပါတယ္´။ ဟု ေျပာေလသည္။ 

သို႔ရာတြင္ လူထု ပရိသတ္ႀကီးမွာ ျပန္မထုိင္ၾကဘဲ ရပ္ၿပီးသာ ျပန္ၾကည့္ေနၾကသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဘက္မ ွ
ဆရာႀကီး ဦးကြန္႔ကပါ စင္ျမင့္ေပၚသုိ႔ တက္ၿပီး ပရိသတ္မ်ားအား ႏွစ္ဘက္အစုံ နားေထာင္ၿပီးမွ 
မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ဆံုးျဖတ္ၾကပါ၊ တစ္ဖက္သပ္ မျဖစ္ၾကပါေစနဲ႔။ အားလုံးပဲ ျပန္ထိုင္ၾကၿပီး 
ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားရ႕ဲ ရွင္းလင္းေခ်ပခ်က္မ်ားကုိ နားေထာင္ၾကပါဦး။ ဗုဒၶဘာသာဘက္မွ 
လူႀကီးတစ္ဦးအေနနဲ႕အထူးပဲေမတၱာရပ္ပါေၾကာင္း စသည္တုိ႕ကုိ ေအာ္ဟစ္ ေပးျပန္သည္၊ သို႔ေသာ္ 
ပရိသတ္ႀကီးကား ထြက္ၿမဲပင္။ `နားမေထာင္ခ်င္ဘူး´ဟူ၍သာ ျပန္ေအာ္ရင္း မ႑ပ္အျပင္ဘက္သို႔ 
သြားေနၾကေလသည္။ 

ဗုဒၶဘာသာ သဘာပတိ ေတာင္ငူဆရာေတာ္က ဆုံးေအာင္နားေထာင္ၾကပါဦးဟု တစ္ခြန္းသာ 
ေအာ္ဟစ္ေျပာၾကည့္ေသာ္လည္း အသံကမေပါက္နိုင ္ ရွိေလသည္။ သုိ႔ႏွင္ ့ ရာဇ၀တ္ ၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္က 
ဆရာေတာ္ အရွင္ဥကၠ႒အား ေခတၱမွ်ၾကြၿပီး ကူညီေမတၱာရပ္ခံေပးပါရန္ ေျပာသျဖင့္ ဆရာေတာ္ 
တရားစင္ေပၚသုိ႔ တစ္ဖန္ျပန္တက္ၿပီး-- 
“အားလုံးေသာ ပရိသတ္ကိ ု ဦးပဇင္း ေမတၱာရပ္ခံပါရေစ… ကိုးကြယ္မႈ၊ မကုိးကြယ္မႈဆုိတဲ ့
ယံုၾကည္ခ်က္မ်ိဳးဆိုတာ ဘယ္သူမ ွ တုိက္တြန္းလို႔ရတာမဟုတ္ပါဘူး။ မိမိသေဘာအေလ်ာက္သာ 
ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ယူတာမယူတာ အပထားၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေျပာၾက ေဟာၾကတာကုိ 
ဆံုးေအာင္ နားေထာင္ၾကပါလို႔ ဦးပဇင္းအထူးပဲ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္”ဟု ေမတၱာရပ္ခံသျဖင္ ့ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ပရိသတ္က ျပန္ထုိင္ၾကသည္။ ထြက္ေျပးသူမ်ားကမ ူျပန္လွည့္ၾကည့္ၿပီး ေဘးမွ ရပ္ၾကည့္ေနၾကသည္။ 

သို႔ႏွင့္ မထြက္ရေသးသူမ်ားမွာ မ႑ပ္ထတဲြင္ ရပ္ၾကည့္ေနၾကၿပီး ျပန္ထုိင္သူက နည္းေန၏။ ဆရာႀကီး 
ဦးကြန္႔ႏွင့္ ရာဇ၀တ္၀န္ႀကီးကပါ “ျပန္ထိုင္ေအာင္ ေမတၱာရပ္ခံေပးပါ”ဘုရား ဆရာေတာ္ အမိန္႔ွရိွ႕ရင ္
ရပါလိမ့္မယ္” ဟုေျပာၾကျပန္သျဖင္ ့ဆရာေတာ္က ထပ္မွန္၍ ေမတၱာရပ္ခံ ေပးရျပန္သည္။ 
“အားလုံးေသာ ဒကာ/ဒကာမအေပါင္းတို႔ ……….. 
ဦးပဇင္း အထူး ေမတၱာရပ္ခံပါရေစ… ဘာသာဆုိတာ ကိုယ္ႀကိဳက္မ ွ ကုိယ္ယူရပါတယ္။ အတင္းယူခုိင္းလို႔ 
ရတာမ်ဳ ိးမဟုတ္ပါဘူး။ ယူတာ မယူတာ ပရိသတ္ သေဘာပါ။ ႏွစ္ဘက္စလုံး ဆုံးေအာင္ေတာ့ နားေထာင္ 
ၾကပါဦး၊ ဦးပဇင္းအထူးပဲ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္၊ တစ္ဆိတ္ျပန္ထိုင္ၿပီး နားေထာင္ ၾကပါဦး ဦးပဇင္း ေမတၱာ 
ရပ္ခံပါတယ္။ 

ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိိမ္ ဆရာေတာ္ကုိယ္တုိင္ ေမတၱာရပ္ခံေသာအခါမွာ ရပ္ေနသအူမ်ားအျပားပင္ 
ျပန္ထိုင္ၾကသည္။ သိသာသည္မွာ ရပ္ေနေသာ ခရစ္ယာန္ပရိသတ္မ်ားပင ္ ျပန္ထိုင္ၾကသည္ကိ ု
ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ဤတြင္မွာ ေဟာစင္ေပၚမ ွ ျပန္ဆင္းရင္း “ကဲ..ဆရာတုိ႔ ေဟာၾကပါေတာ့ 
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နားေထာင္ၾကပါလိမ့္မယ္၊ ေဟာသာေဟာပါ”ဟု ေျပာလုိက္မ ွ ဦးသာဒင္ တရားေဟာ စင္ေပၚသို႔ 
ျပန္တက္နိုင္ေပေတာ့သည္။ 

သို႔ရာတြင္ လူအေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေဘးမွာသာ မတ္တပ္ရပ္၍ နားေထာင္ေနၾကေလသည္။ 
မႏၲေလး ဦးသာဒင္က ဆရာေတာ္ ေကာက္ႏႈတ္သုံးသပ္သြားေသာ သမၼာက်မ္းစာအခ်က္ အလက္မ်ားကိ ု
ျပန္လည္ရွင္းလင္းေခ်ပသည္။ သို႔ရာတြင္ ဦးတည္ခ်က္ မမွန္ေတာ့ဘဲ ကေမာက္ကမ ကေဘာက္ကျခာ ျဖစ္၍ 
ေနေလသည္။ ပရိသတ္ကိ ု ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ ေဟာေျပာလုိက္နွင္႔ပင္ ညေန ေလးနာရီထုိး၍ 
အခ်ိန္ေစ့သြားသျဖင့္ သဘာပတိက ေဟာေျပာပြဲႀကီး ၿပီးဆံုးေၾကာင္းကု ိေၾကညာလုိက္ရေလေတာ့သည္။ 

 
ရြာလုံးကၽြတ္ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ၿပီ 

ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ ေတာင္ငူေလာကုတၱရာဆရာေတာ္ 
အရွင္ကု႑လ တုိ႔အား လာေရာက္ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ 
ထိုအခုိက္ ရြာေဆာ္တစ္ဦးက လူအုပ္ႀကီးတစ္အုပ္ကိ ုဦးေဆာင္၍ မ႑ပ္တြင္းသို႔ ၀င္လာသည္။ 
“ဆရာေတာ္မ်ားဘုရား… သူတို႔ေတြဟာ ေက်ာက္ကြင္းရြာက ခ်င္းအမ်ဳ ိးသား အိမ္ေထာင္စ ု (၆၀)ေက်ာ္က 
လူေတြပါဘုရား။ ဗုဒၶဘာသာဘက္ကုိ ကူးေျပာင္းကိုးကြယ္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီး ဆရာေတာ္မ်ားကိ ု
လာေရာက္ကန္ေတာ့ၾကတာပါဘုရား”။ 
ရြာေဆာ္၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ ၾကားရေသာအခါ ေက်ာက္ကြင္းရြာသူႀကီး ဦးေလွာင္သည္ ထခုန္လိုက္ၿပီး 
ေခါင္းေပါင္းကုိင္ပင္ ခၽြတ္၍ အထက္သို႔ ေျမာက္ပင့္လုိက္သည္။ ၀မ္းသာ လြန္းသျဖင့္ ဖရဏာပီတိ လြမ္းၿပီး 
မ်က္ရည္မ်ားပင္က်လာသည္။ ထုိေနာက္ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒အား အႀကိမ္ႀကိမ္ ဦးခ်၍ ကန္ေတာ့ 
ေနေလေတာ့သည္။ 

ဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲအၿပီးတြင္ ေက်ာက္ကြင္းရြာ တစ္ရြာလုံး တစ္ေယာက္မက်န္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား 

ျဖစ္သြားၾကေလသည္။ 

အသိပညာဗဟုသုတတိုးပြားၾကပါေစ… 

ျပန္လည္စီစစ္--၀၉-၁၁-၂၀၀၉ 

 


