
ေခတးသစးဒီမုိကေရစီဘာသာႏြငး ံအုိမျတးစလငးမး   

ََضالََلٍةَِِفَالنهاِرََ"َرُسوُلَاَّللهَِصىلَاَّللَعليهَوسلمََيُقوُلََقاَلَ َبِْدَعٍةََضالََلٌةََوُكله َُُمَْدَثٍةَبِْدَعٌةََوُكله "ََوُكله   

Messenger of Allah (peace be upon him) said: “…Beware of newly invented 

matters, for every invented matter is an innovation and every innovation is a 

going astray, andevery going astray is in Hell-fire.” [Abu Dawud and At-Tirmidhi]  

အထကးေဖားၿပပါ ဟဒီ့ဆးေတားအရ မျတးစလငးမး မုအးမငးနးတုိငး့အေနႏြငးံ မိမိတုိ႕၏ ယုဵၾကညး 

ခ္ကးမ္ာ့တျငး ေဗဒါအသးေခၚ သာသနာတျငး အသစးတီထျငးမႈမ္ာ့ကုိ မၿပဳလုပးရနး၊ သူတစးပါ့ 

ကအသစးတီထျငးလြ္ငးလညး့ လကးမခဵရနး မက္ငးံသုဵ့ရနး ၿပငး့ထနးစျာသတိေပ့ထာ့သညးကုိ 

ေတျ႕ႏုိငးသညး။ တမနးေတားၿမတးၾကီ့အေနႏြငံး မိးမိသကးရြိထငးရြာ့ မရြိေတာံမညးံအခ္ိနးတျငး 

သာသနာတျငးအသစးထျငးမႈမ္ာ့ မ္ာ့စျာေပၚေပါကးလာႏုိငးေၾကာငး့ သတိေပ့ေၿပာၾကာ့ခံဲသညး။ 

ဤသတိေပ့ခ္ကးမြာ အလျနးမြနးကနးေၾကာငး့ ကၽျနးုပး၏ သကးတမး့အတျငး့ မ္ကးွ ါ့ထငး 

ထငးၿမငးခဲံၾကဵဳခဲံရပါသညး။  

က္မသညးၾသစေတ့လ္ာ့ႏုိငးငဵတျငး စကာ့ၿပနးဘွႏြငးံ တာွနးထမး့ေဆာငးစဥးကာလတျငး 

ကုိ့ကျယးရာအရြငး၏ အသနာ့ေတားႏြငးံ ႏိုငးငဵအသီ့သီ့မြ လာေရာကးအေၿခခ္ေနထိုငးေန 

ၾကေသာ စကာ့ၿပနးအသီ့သီ့အသကႏြငးံ ေတျ႕ဆုဵၾကဵဳၾကိဳကးခဲံရာမြေအာကးတျငးေဖားၿပေရ့  

သာ့သျာ့မညး ံ ေခတးသစးဒီမိုကေရစီဘာသာႏြငံး မျတးစလငးမးဟူေသာ ေဆာငး့ပါ့ကုိေရ့ 

သာ့ရနး လႈ႕ဵေဆားမႈေလ့ရလာခံဲၿခငး့ၿဖစးပါသညး။ က္မသညး စကာ့ၿပနးဘွတျငး ၾသစ 

ေတ့လ္ာ့ႏုိငးငဵ အစုိ့ရ လူွငးမႈၾကီ့ၾကပးမႈဌာန လကးေအာကးတျငးရြိေသာ  Immigration 

Detention Center (IDC) မ္ာ့တျငးလြညးံလညးတာွနးထမး့ေဆာငးစဥး ေတျ႕ၾကဵဳၾကာ့သိ 

ခဲံရေသာ အၾကာ့အၿမငးဗဟုသုတမ္ာ့ကုိ ေွငြရငး့ အီရနးႏုိငးငဵတျငး ေမျ့ဖျာ့ၿပီ့ ကမာၻ႔ေဒ 



သအခ္ဳိ႕တျငးေခတးစာ့လာေသာ ဘဟာအီဘာသာအေၾကာငး့တေစံတေစာငး့ တငးၿပ 

သျာ့ပါမညး။  

ဤေဆာငး့ပါ့၏ အဓိကရညးရျယးခ္ကးမြာ စာရႈသူမ္ာ့ ဘဟာအီဘာသာအေၾကာငး့အေၿခ 

ခဵသေဘာတရာ့မ္ာ့ကုိ ဗဟုသုတရေစလုိေသာေစတနာႏြငံး မျတးစလငးမးညီအကုိေမာငး 

ႏြမမ္ာ့ မ္ကးေစံလညးလမး့မမြာ့ေစလုိေသာ ရညးရျယးခ္ကးႏြငးံေရ့သာ့ရၿခငး့ၿဖစးသညး။ 

ဤဘာသာတရာ့ႏြငံးပတးသကး၍ စာေရ့သူ၏ တနးဖို့ရြိေသာ သငးယူမႈအပုိငး့အစေလ့ 

အေၾကာငး့ ၿပနးလြနးရမညးဆုိလြ္ငး လျနးခံဲေသာ ဿ၂ႏြစးခနး႕ ှ၉၉ွ-ှ၉၉ှ ေလာကးက 

ရနးကုနးၿမိဳ႕ပတးွနး့က္ငး မဟာပညာေရ့က္မး့ၿပဳပထမႏြစး ပုဂဵေဆာငးတျငးေနထုိငးစဥး 

ကာလကို ၿပနးသတိရပါမညး။ တစးခုေသာ စေန၊ တနဂၤေႏျေက္ာငး့ပိတးရကးတျငး အခနး့ 

နီ့ခ္ငး့ ပုသိမးသူ မမာလာမြ သူမၿမိဳ႕ထဲရြိ ေဆျမ္ိဳ့အိမးသုိ႕သျာ့မညးၿဖစး၍ အေဖားလိုကး 

ခဲံပါရနး ေခၚခဲံပါသညး။ ထိုေန႕ကႏြစးေယာကးသာ့ ၿမိဳ႕ထဲသို႔ထျကးၿပီ့အၿပနး တာေမျအွုိငး့ 

ထိပးမြ ၿဖတးသနး့သျာ့စဥး ထုိလမး့ထိပးရြိ ခနး့မၾကီ့တစးခုတျငး ဘဟာအီဘာသာၿပပဲျအ 

ခနး့အနာ့ ၿပဳလုပးေနသညးကုိေတျ႔ရ၍ မာလာက ွငးၾကညးံၾကရေအာငးဟု အေဖားစပးေသာ 

ေၾကာငး ံ ွငးၾကညးံခဲံၾကပါသညး။ မိမိကုိယးတုိငးက ဘာသာေရ့ဆုိလြ္ငး စိတးွ ငးစာ့တတး 

သညးမြာ ငယးစဥးကတညး့က ပါလာသညးံပို့ၿဖစး၍ ႏြစးခါအေဖားမစပးလုိကးရပါ။ ထုိေန႔ကွငး 

ေရာကးၾကညးံခဲံသညးံ အတိတးကစျထဲငးခဲံသညး့ အသိသညာ၏ တျနး့ပုိ႕မႈကရလာသညးံ 

အက္ိဳ့ဆကးမြ ဘဟာအီွါဒကို ကၽျႏုးပးတို႕၏ အစၥလာမးသာသနာႏြငးံ ႏႈိုငး့ယြဥးၿပီ့ အၾကမး့ 

ပ္ငး့တငးၿပသျာ့ပါမညး။ ဤေလံလာမႈသညး ၿပီ့ၿပညးံစဵုေသာေလံလာမႈမဟုတးေၾကာငး့ႏြငံး 

အမြာ့အယျငး့တစုဵတရာ ရြိပါက က္မ၏မၿပညးံစုဵမႈသာၿဖစးေၾကာငး့ ွနးခဵအပးပါသညး။  

ဘဟာအီွါဒႏြငးံ ပတးသကး၍ စာေရ့သူ၏ ပထမဆုဵ့ အေတျ႕အၾကဵဳမြၿဖစးေပၚ လာေသာ 

Impressionမြာ ဤဘာသာသညး ဒီမိုကေရစီဘာသာတရာ့ၿဖစးသညး ဟူေသာ အခ္ကးၿဖစး 

ပါသညး။  ဤသုိ႕ေသာ စိတးပဵုရိပးၿဖစးလာေသာ အေၾကာငး့မြာ အထကးပါ ၿပပျမဲြစတငးခံဲပါ 



သညး။ၿပပျသဲို႕ွငးလိုကးသညးႏြငးံထိုအခမး့အနာ့၏ဧညံးခဵၾကိဳဆိုေရ့(receptionist) 

အမ္ိဳ့သာ့ တစးဦ့က ကၽျႏုးပးတုိ႕ႏြစးဦ့အာ့ “ညီမတုိ႕ကဘာဘာသာ Background 

ကလဲဟုေမ့ရာ မိမိတုိ႕က အစၥလာမးၿဖစးေၾကာငး့ေၿပာၿပလုိကးေသာအခါ ထုိသူက 

မိမိတုိ႔ဘဟာအီဘာသာ တျငး အစၥလာမးေနာကးခဵမြလာေသာ မျတးစလငးမးမ္ာ့ 

ေၿမာကးၿမာ့စျာရြိေၾကာငး့ မိမိ တုိ႕သညး အစၥလာမးဘာသာွငးမ္ာ့ ယဵုၾကညးေသာ 

အလႅာဟး အရြငး်မတးအာ့ ယုဵၾကညးေၾကာငး့ မိမိတို႔၏ ဘဟာအျလႅာဟး ဘုရာ့သခငး၏ 

လမး့ညႊနးတရာ့ အတုိငး့လုိကးနာေၾကာငး့ရြငး့ၿပ ပါသညး။ ကၽျနုးပးႏြငံးသူငယးခ္ငး့ၿဖစးသူ 

ႏြစးေယာကးသာ့ ၿပခနး့အတျငး့ လြညးံလညးၾကညးံရႈေန စဥး ဧညးံၾကိဳအမ္ိဳ့သာ့က 

လုိကးလဵရြငး့ၿပခ္ကးမ္ာ့အရ ဘဟာအီသာသနာသညး မညးသညးံ ဘာသာွငးကုိမဆုိ 

ၾကိဳဆုိလကးခဵေၾကာငး့၊ မညးသူမဆုိ အခ္ဳပးေႏြာငးမရြိ လျတးလပးစျာက္ငး ံ သုဵ့ႏိုငးေသာ 

သာသနာၿဖစးေၾကာငး့ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစးယာနးဘာသာ၊ ဂ္ဴ့ဘာသာ --- မညးသညးံ 

ေနာကးခဵမြမဆိ ု ွငးေရာကးလာသူမ္ာ့ အမ္ာ့အၿပာ့ရြိေၾကာငး့ က္ငးံသုဵ့ရာတျငး 

မိမိတုိ႕ၾကိဳကးသလုိ က္ငးံသုဵ့ႏုိငးေၾကာငး့ ေၿပာၿပပါသညး။  ထိုအခ္ိနးကာလအတျငး့၌ပငး 

အၿခာ့ေလံလာသူတစးဦ့တစးေယာကး ထပးေရာကးလာၿပနးရာ ထုိသူမြာ ဗုဒၶဘာသာွငး 

တစးဦ့ၿဖစးၿပီ့ ထုိသူအာ့ ကၽျႏးုပးတိ႕ုႏြစးဦ့အာ့ ရြငး့ၿပခံဲေသာ ဧညးံၾကိဳမြ မိမိတုိ႕ဘာသာ 

ွငးမ္ာ့အထဲတျငး ဗုဒၶဘာသာေနာကးခဵမြ ေၿပာငး့လာသူမ္ာ့စျာရြိေၾကာငး့၊ ေဂါတမဗုဒၶ၏ 

ေဟာၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ဘဟာအျလႅာဟး ဘုရာ့သခငး၏ တရာ့ေတားမ္ာ့ႏြငးံ မညးသုိ႕ 

ဆငးတူေၾကာငး့ မညးသုိ႕ဆကးႏျယးက္ငးံၾကဵ အာ့ထုတးႏိုငးေၾကာငး့ ေဆျ့ေႏျ့တငးၿပ 

ေနသညးကုိ ၾကာ့ရၿပနးသညး။ တဖနး ေနာကးထပး ေရာကးလာသူမြာ 

ခရစးယာနးသာသနာွငး သူငယးခ္ငး့ႏြစးဦ့ၿဖစးၿပီ့ ထုိႏြစးေယာကးအာ့ 

ကၽျႏုးပးတုိ႕ႏြစးေယာကးအာ့ ရြငး့ၿပခံဲေသာ ဧညးံၾကိဳမြပငး မိမိတုိ႕ဘာသာွငးမ္ာ့အထဲတျငး 

ခရစးယာနးဘာသာ ေနာကးခဵမြေၿပာငး့ လာသူမ္ာ့စျာရြိေၾကာငး့၊ ေယရႈခရစးေတား၏ 

ေဟာၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့သညး ဘဟာအျလႅာဟး ဘုရာ့သခငး၏ တရာ့ေတားမ္ာ့ႏြငးံ 



မညးသုိ႕ဆငးတူေၾကာငး့ ခရစးေတား၏တရာ့မ္ာ့ကုိ ဘဟာအျလႅာဟးဘုရာ့သခငး၏ 

တရာ့ေတားမ္ာ့ႏြငးံ မညးသုိ႕ဆကးႏျယး က္ငးံၾကဵအာ့ထုတး ႏိုငးေၾကာငး့ ေဆျ့ေႏျ့  

တငးၿပေနသညးကုိ ထပးၾကာ့ရၿပနးပါသညး။ 

ထုိၿပခနး့မြအၿပနး ကၽျနုးပးတုိ႕ႏြစးဦ့မြာ ထုိဘာသာအေၾကာငး့ ေဆျ့ေႏျ့ၾကၿပီ့ ေနာကးဆုဵ့ 

ကၽျနုးပးတုိ႕ႏြစးဦ့မြ ေကာကးခ္ကးခ္ အမညးေပ့လုိကးေသာ သာသနာံအမညးမြာ အခ္ဳပး 

အေႏြာငးကငး့ေသာ ဒီမိုကေရစီဘာသာ ဟူ၍ၿဖစးပါသညး။ ထုိအခ္ိနးက ထုိအမညး 

ေပ့ခဲံေသားလညး့ အစၥလာမးဘာသာ ေနာကးခဵမ္ာ့က အဘယးံေၾကာငးံ ဘဟာအီသုိ႕ 

ေၿပာငး့သျာ့ၾကေၾကာငး့ နာ့မလညးခဲံပါ။ ထုိၿပတးေနေသာကျငး့ဆကး ကေလ့ကုိၿပနးဆကး 

ေပ့လုိကးေသာအသိသညာကုိက္မၾသစေတ့လ္ာ့ႏုိငးငဵ ေၿမာကးပိုငး့ၿပညးနယး ဒါွငးၿမိဳ႕ 

(Darwin, Northen Territory) တျငး ရရြိလာပါသညး။ 

က္မတုိ႕စကာ့ၿပနးမ္ာ့မြာ မ္ာ့ေသာအာ့ၿဖငးံ အၿခာ့ႏုိငးငဵမ္ာ့မြေရာကးရြိလာေသာ 

ပညာတတး မ္ာ့ထဲမြ မိခငးဘာသာစကာ့ႏြငးံ အဂၤလိပးဘာသာစကာ့ ကၽျမး့က္ငးေသာ 

သူမ္ာ့ၿဖစးၾကပါသညး။ဒီတနး့ရြငး့စငးတာမ္ာ့(Dention Centre)တျငး လာေရာကး ၾကေသာ 

လူမ္ိဳ့မ္ာ့မြာ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ အေထျေထျ ၿဖစးၾကေသားလညး့ ထုိအုပးစုတျငး မျတးစလငးမးမ္ာ့မြာ 

အဓိကအုပးစု ၿဖစးသညး ကိုေတျ႕ရပါသညး။ စငးတာတုိငး့တျငး ေတျ႕ရသညးံေလြစီ့သမာ့မ္ာ့ 

(Boat People) မ္ာ့မြာ အီရနး၊ အီရတး၊ အာဖဂနးနစၥတနး၊ ဆူဒနး၊ ဆိုမာလီယာ့၊ 

ၿမနးမာ၊ဘဂၤလာ့ေဒံရြး၊ ဗီယကးနမး၊ သီရိလကၤာ၊ အငးဒုိနီ့ရြာ့ စသညးၿဖငးံစဵုလငးပါသညး။ 

အမ္ာ့စုမြာ မျတးစလငးမးႏုိငးငဵ မ္ာ့မြ ၿဖစးေသာေၾကာငးံ စငးတာတုိငး့တျငး ဟလာလးအသာ့ 

မ္ာ့ကုိသာ ခ္ကးၿပဳတးေကၽျ့ ေမျ့ သညးဟုေၿပာသၿဖငံး က္မမြာ ၾသစေတ့လ္ာ့ႏုိငးငဵ 

အစုိ့ရအာ့ ေဘ့မံဲခုိလႈဵသူမ္ာ့ (Asylum Seekers) အစာ့ ေက့္ဇူ့တငးေနမိပါသညး။ 

ထုိခိုလႈဵသူမ္ာ့အတျကး လုိအပးခ္ကးမ္ာ့်ဖညးံဆညး့ေပ့ရနး ကၽျႏးုပးတုိ႔ကဲံသုိ႔ေသာ 

အနယးနယး အရပးရပးမြ စကာ့ၿပနးမ္ာ့ကုိ အစုိ့ရမြငြာ့ရမး့၍ စငးတာေနွနးထမး့မ္ာ့ 



(SERCO and IHMS) ႏြငး ံ ထိနးး့သိမး့ခဵ ခိုလႈဵသူမ္ာ့ ဆကးသျယးေၿပာၾကာ့မႈမ္ာ့ 

ၿပဳလုပးေစပါသညး။  လာေရာကးေသာ ခိုလႈဵသူအခ္ိဳ့အစာ့ေပၚမူတညး၍ စကာ့ၿပနးအေရ 

အတျကးမြာလညး့ ကျာၿခာ့ေလရာ ဖာရစီ(အီရနး)၊ အာရဗ(ီအေရြ႕အလယးပိုငး့ေဒသ 

အာရပးႏိုငးငဵမ္ာ့)  ဟာဇရာခိ၊ ဒါရိ ၊ပတးရြးသို (အာဖဂနးနစးစတနး)၊ ဆုိမာလီ (ဆုိမာ 

လုီယာ့) တမီ့လး (သီရိလကၤာ၊ မေလ့)၊ ဗီယကး နမးနီ့စး (ဗီယကးနမး)၊ ရိုဟငးဂ္ာ၊ ဗမာ 

(ၿမနးမာႏိုငးငဵမြလာေရာကးၾကေသာ ဗမာစကာ့ေၿပာေသာသူမ္ာ့)၊ ဘဂၤါလီ (ဘဂၤလာ့ေဒံရြး) 

စသညးတုိ႕ၿဖစး ပါသညး။   

 ေဖားၿပပါအခ္ိဳ့အစာ့အတုိငး့ စကာ့ၿပနးအေရအတျကးအခ္ိဳ့အစာ့မြာ မျတးစလငးမးႏြငး ံ

အၿခာ့ မျတးစလငးမးမဟုတးသူမြာ ှ့ဿ ေလာကးရြိပါသညး။ သူတုိ႕၏အမညးနာမမ္ာ့အရ 

သူတို႔သညး မျတးစလငးမ္ာ့ၿဖစးခဲံေၾကာငး့သိသာပါသညး။ထို႕အၿပငး အသာ့အေရ၊ ရုပးရညး 

ရူပကာ အရေရာဘာသာစကာ့၏ အေရ့ပါမႈေၾကာငးံ ကၽျႏးုပးတုိ႕၏မိတးေဆျမ္ာ့မြာ 

ေပၚပ္ဴလာၿဖစး ၾကပါသညး။ အာရပးလူမ္ိဳ့စကာ့ၿပနးမ္ာ့မြာလညး့ အမ္ာ့စုက လကးွါ့ 

ကပးတိုငး ေလာံကကးမ္ာ့စျဲ၍၁ငး့ မိမိတုိ႕ကိုယးတုိငးကမျတးစလကးမး မဟုတးေၾကာငး့ 

ေၿပာငးေၿပာငးတငး့တငး့ ေၾကားၿငာ၍၁ငး့ အသိေပ့ၾကသၿဖငးံ ငယးငယးကမြတးသာ့ဘူ့သညးံ 

ဆုိရို့စကာ့ေလ့ကုိေၿပ့ သတိရမိပါသညး။ ွါွါၿမငးတိုငး့ ေရႊမဟုတး ဆုိသလုိ အာရပးတုိငး့ 

လညး့ မျတးစလငးမးမဟုတး။ မျတးစလငးမးတုိငး့လညး့  အာရပးမဟုတး။ အီရနးတုိငး့လညး့ 

ရြီယာ မျတးစလငးမးမဟုတး။  

ထူ့ၿခာ့သညးမြာ ထုိေခ္ာပါေသာလြပါေသာ အေရြ႕အလယးပိုငး့သူမ္ာ့ၾကာ့ ဟိဂ္ဗးေစာငး့ 
ထာ့ေသာသူဟူ၍ အသာ့မဲေသာ ဆုိမာလီသူႏြငးံ အသာ့ညိဳေသာ ကၽျနးပုးတို႔ ႏြစးဦ့သာ 
ရြိပါသညး။ အစပိုငး့တျငးသိပးမရငး့ႏြြီ့၍ စကာ့သိပးမေၿပာၿဖစးေသားလညး့ တေၿဖ့ေၿဖ့ 
သိလာၾကေသာအခါ အီရနးလူမ္ိဳ့အမ္ာ့စုသညး မျတးစလငးမးအၿဖစး မက္ငးံသုဵ့ၾကေတာံပ ဲ
လူၿဖဴမ္ာ့ကဲံသုိ႕ပငး ဘီယာ၊အရကးေသာကးၾက။ ေဘာငး့ဘီတုိ၊ စကဒး၊ ပါ့ပါ့လႊာလႊာ၊ 
ရငးက္ယးက္ယးွ တးၾက၊ ေဟာံခ္ငးတိုငး့ ေရြာံခ္ငးတိုငး့ေရြာံႏြငးံ အာရပးခရစးယာနးမ္ာ့ ႏြငးံ 



အီရနးအုပးစုမြာ သိပးမကျာလြပါ။ အီရနးအမ္ာ့စုသညး ဗမာၿပညးမြရြီယာမ္ာ့ ကမာၻ႔ေဒသ 
အသီ့သီ့ရြိ ရြီယာမ္ာ့ အေနႏြငံး စဵၿပေလာကးေသာ အာ့ထာ့ေလာကးေသာ သူမ္ာ့ 
မဟုတးေၾကာငး့ ကၽျႏုးပးေတျ႕ရေသာ သူမ္ာ့၏ အၿပဳအမူမ္ာ့မြသကးေသၿပေနေပသညး။ 
ထုိသူမ္ာ့၏အဆုိအရ ၁ငး့တုိ႕၏ အစၥလာမးအစုိ့ရ မျတးစလငးမး အုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့၏ 
ယုတးမာေကာကးက္စးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ၁ငး့ ၁ငး့တုိ႔၏ ယုတၱိမတနးေသာယုဵ ၾကညးခ္ကးမ္ာ့ 
မိမိတုိ႔ပတးွနး့က္ငးရြိအခ္ိဳ႕ေသာမျတးစလငး(မး)မ္ာ့၏မေကာငး့မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ  အစၥလာမးကုိ 
စကးဆုပးရျ႕ဵမုနး့လာေၾကာငး့ တငးၿပလာၾကသညး။ တဖနးကမာၻ႔ေဒသ အသီ့သီ့တျငး ်ဖစးပျာ့ 
ေနေသာ အၾကမး့ဖကးသတး်ဖတးမႈမ္ာ့တျငး မျတးစလငးမးမ္ာ့ကုိ အၾကမး့ဖကးသမာ့ 
မ္ာ့သဖျယး ထငး်မငးလာေစရနး လုပးႀကဵဖနးတီ့မႈ မ္ာ့ကုိယုဵစာ့၍ အစၥလာမးအေပၚ အထငး 
အ်မငးလျမဲြာ့ၿပီ့ အစၥလာမးဘာသာကုိ မယုဵၾကညးမက္ငးံသုဵ့လုိ ေတာံေၾကာငး့ ၁ငး့တုိ႕၏ 
စကာ့မ္ာ့အရ သိလာရသညး။  ကၽျနးုပးသညး ၁ငး့တုိ႕အာ့ၾကညးံ၍ အီမာနး၏ အေရ့ၾကီ့ 
ပဵုကုိ ပိုသတိၿပဳမိလာပါသညး။ သူတုိ႕သညး တမနးေတားၿမတး လကးထကးေတားက ရြိခံဲေသာ 
မုနာဖီ့ကးမ္ာ့ကံဲသုိ႔ပငး ေၾကာကးစရာေကာငး့ေသာ အစၥလာမးကုိအတျငး့မြ လႈိကးစာ့ 
ေသာသူမ္ာ့ၿဖစးေၾကာငး့ ကၽျနုးပးၿမငးလာပါသညး။ ကၽျနုးပးမြာ့လြ္ငး အလႅာဟးအရြငး ချငးံလႊတး 
ေတားမူပါေစ။ ထုိသူမ္ာ့ အဘယးံေၾကာငးံ အီမာနးကုိ စျနး႔လႊတးၾကပါသနညး့ဟူေသာ 
ေမ့ချနး့ကုိ စိတးထဲတျငး ထုတးၿပီ့ အေၾကာငး့အရငး့ခဵကိုု အေၿဖရြာေနမိပါသညး။ ထိုကိစၥကုိ 
အေၿဖေပ့မဲံသူအာ့ အလႅာဟး အရြငးၿမတးမြ ကၽျနုးပးေရြ႕ သုိ႕ပိ႕ုေပ့လုိကးပါသညး။  

ထုိသို႕ေသာသူမ္ာ့ အၾကာ့တျငး လူတစးေယာကးကို ေတျ႕ခဲံပါသညး။ ထုိသူမြာ ကၽျနုးပး၏ 
နိဒါနး့တျငး တငးၿပခံဲေသာ ဘဟာအီဘာသာွငးတစးေယာကး ၿဖစးပါသညး။ ထိုပုဂိၢဳလးမြာ 
အီရနးလူမ္ိဳ့မ္ာ့အၾကာ့ အေတားဧခ္မး့ပါသညး။ အစတျငး ကၽျနုးပးသညး အၿခာ့အီရနးမ္ာ့ 
ကဲံသုိ႕ပငး အတူတူၿဖစးမညးဟုထငး၍ စကာ့မစၿဖစးခဲံပါ။ သုိ႕ေသား တေန႕တျငး မထငးမြတး 
ဘ ဲ ထိုသူအာ့ စကာ့ေၿပာၿဖစးခဲံပါသညး။ ထုိပုဂၢိဳလး၏ တငးၿပခ္ကးမ္ာ့ကုုိ အေၿခခဵ၍ 
လညး့ေကာငး့ အငးတာနကးတျငးတငးၿပထာ့ေသာ ွကးဘးဆုိကးဒး အခ္ိဳ႕ကိုေလံလာၿပီ့  
ဘဟာအီ သာသနာ အေၾကာငး့ တေစံတေစာငး့ ေရ့သာ့ၿဖစးၿခငး့ၿဖစးပါ သညး။ 



ဘဟာအီဘာသာသညး ကၽျနုးပးတို႕ မျတးစလငးမးမ္ာ့ကဲံသုိ႕ပငး တစးဆူတညး့ေသာ ကုိ့ကျယး 
ရာအရြငးအလႅာဟးအာ့ ယုဵၾကညးသကးွငးၾကေသာ သူမ္ာ့ၿဖစးၾကသညး။ သုိ႕ေသားၿငာ့လညး့ 
၁ငး့တုိ႕သညး Divine Revelation ဟုေခၚေသာ ေကာငး့ကငးက္ က္မး့မ္ာ့ႏြငး ံ တမနး 
ေတားမ္ာ့ကုိလညး့ ယုဵသညး။ သုိ႕ေသား အစၥလာမးတျငး တမနးေတားမုဟမၼဒး (n) သခငးအာ့ 
ေနာကးဆဵု့တမနးေတားဟု လကးခဵယုဵၾကညးၾကေသားလညး့ ၁ငး့တုိ႕က Bahá’u’lláh 
(လူအမညး Mirsa Hussein Ali), (1817-1892),သညး ေနာကးဆဵု့တမနးေတားၿဖစးသညး ဟု 
ယုဵၾကညးသကးွ ငးၿခငး့ၿဖစးသညး။ ဘဟာအီဘာသာွငးတို႕၏ ယုဵၾကညးခ္ကးအရ ဘဟာ 
အျလႅာဟးသညး ကို့ကျယးရာအရြငးထဵေတားမြ လကးရြိေခတးကာလ လူသာ့မ္ာ့ အတျကး 
လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ သငးၾကာ့ၿပသရနး ေစလႊတးၿခငး့ခဵရေသာ ေနာကးဆုဵ့တမနးေတားၿဖစးၿပီ့ 
ွိဥာဥးပိုငး့ဆုိငးရာႏြငးံ ကုိယးက္ငးံတရာ့ဆုိငးရာ လမး့ညႊနးသငးၾကာ့မႈမ္ာ့ကုိ ယူေဆာငး 
လာသညးဟူ၏။ ဤယုဵၾကညးခ္ကးမြာ အစၥလာမးအကီဒါဟးကို ခ္ိဳ့ေဖာကးလုိကးေသာ 
အဓိကအခ္ကးၿဖစးသညး။ 

ဘဟာအျလႅာဟးမြ သတငး့စကာ့အသစး မယူေဆာငးလာမီ ေရြ႕ေတားေၿပ့အၿဖစးေပၚေပါကးခဲံ 
ေသာသူမြာ ဗါ့ဗး (Bab)ဟုေခၚေသာသူၿဖစးသညး။ ဗါ့ဗး ဟူသညးံစကာ့မြာ အာရဗီဘာသာ 
စကာ့ )بأٌب( ၿဖစးၿပီ့ (Gate) တဵခါ့ဟုအနကးအဓိပၸါယးရသညး။ ထုိပုဂၢိဳလးထူ့ကုိ ှ၈၁၁ ခုႏြစး 
ေမလဿ၀ရကးေန႔တျငးပါရြာ့ႏိုငးင(ဵယခုအီရနးႏုိငးငဵ)၏ ရြီယာ့ဇး(Shiraz)ၿမိဳ႕တျငးေမျ့ ဖျာ့ခဲံသညး။ 
ထုိသူကမိမိသညးလူသာ့မ္ာ့အာ့လုဵ့ ေမြ္ားလငးံေနၾကေသာ ကုိ့ကျယးရာအရြငး၏တမနးေတား 
အေလာငး့အလြ္ာၿဖစးသညးဟုေၾကျ့ေၾကားခဲံသညး။ သူသညးမိမိကုိယးတိုငး ကို့ကျယးရာအရြငး 
ထဵေတားမြ ွဟီလမး့ညႊနးခ္ကးကို ယူေဆာငးလာေသားလညး့ မိမိသညး ေနာငးပျငးံလာမညး ံ
တမနးေတားအတျကး လူသာ့မ္ာ့ကုိ ၿပဳၿပငးၿပငးဆငးေပ့ရနး ၾကျလာသညးဟု ဆုိ၏။ 
ဤေနရာတျငး စာရႈသူပိုရြငး့သျာ့ေအာငး လငး့ပါဦ့မညး။  လူသာ့မ္ာ့ အာ့လုဵ့ ေမြ္ားလငးံ 
ေနေသာ တမနးေတားဆုိသညးမြာ ခရစးယာနးမ္ာ့ေမြ္ားလငးံေနသညးံ မဆီ့ဟး(ေယရႈ ခရစး 
ေတား) ၊ မျတးစလငးမးမ္ာ့၏ ၊ တမနးေတားအီစာ ( ) ႏြငး ံ  ကိုဆုိလိုပါသညး။ တဖနးေယရႈ 

ခရစးေတား ကမာၻေၿမသုိ႔ၿပနးလညး မႂကျလာမ ီ အီမာမးမဟးသီသညး ဤကမာၻသုိ႔ႂကျလာမညး 
ဟုေသာ အခ္ကးကုိ စျႏီၷႏြငးံရြီယာ မျတးစလငးမးႏြစးအုပးစုစလုဵ့က ယုဵၾကညးၾကသညး။ ဗါ့ဗးသညး 



မျတးစလငးမးတုိ႕ ေမြ္ားလငးံေနေသာ အီမာမးမဟးသီဟု ဘဟာအီမ္ာ့က ဆုိၾကသညး။ 
တနညး့ဆုိေသား မျတးစလငးမးတို႕၏ အီမာမးမဟးသီႏြငး ံ တမနးေတားအီစာကို ဗါ့ဗးႏြငး ံ
ဘဟာအျလႅာဟး ဟုဆုိလိုၿခငး့ၿဖစးပါသညး။ ဤသညးလညး့ အစၥလာမးသာသနာ၏ ယုဵၾကညး 
ခ္ကး တစးစိတးတစးေဒသကုိ မိမိတုိ႔လိုရာဆျၿဲပီ့ယူဆမႈဟု ဆုိႏိုငး ပါသညး။ 

ဘဟာအျလႅာဟး၏ သငးၾကာ့ခ္ကးမြာ အေၿခခဵသေဘာတရာ့ (၀) ခုအေပၚတျငးအေၿခခဵထာ့ 
သညးဟုဆို၏။တစးဆူတညး့ေသာကုိ့ကျယးရာအရြငး၊ တစးမ္ိဳ့ထဲၿဖစးေသာ လူသာ့မ္ိဳ့ႏျယးႏြငးံ 
တစးခုထဲေသာ ဘာသာတရာ့ ဆိုေသာ သေဘာတရာ့မ္ာ့ၿဖစးသညး။ ဘဟာအျလႅာဟး၏ 
ေဟာၾကာ့ခ္ကးမြာ ကမာၻႀကီ့သညး ႏိုငးငဵတစးႏိုငးငဵၿဖစးၿပီ့ အာ့လုဵ့ေသာလူသာ့မ္ာ့သညး 
နိုငးငဵသာ့မ္ာ့ၿဖစးၾကသညး။ ဤသေဘာတရာ့ကို အာ့လုဵ့ေသာ ၿမငးံၿမတးေသာ ေကာငး့ကငး 
က္က္မး့ဂနးမ္ာ့တျငး ေဖားၿပထာ့ၿပီ့ၿဖစးေသာေၾကာငးံ ဤအခ္ိနးကာလသညး လူသာ့အာ့လုဵ့ 
စညး့လုဵ့ညီညျတးစျာေနရမညးံအခ္ိနးၿဖစးသညးဟူ၏။ ဤဘာသာသညး လျနးခံဲေသာနြစးေပါငး့ 
ှ၃ွႏြစးေက္ားက အီရနးႏုိငးငဵတျငး ေပၚေပါကးခဲံသညး။ အီရနးႏုိငးငဵမြ ယုဵၾကညးသူ တစးသိနး့ 
ေက္ားႏြငးံ ကမာၻ႔ႏိုငးငဵမ္ာ့မြလူ႕အဖျ႕ဲအစညး့မ္ိဳ့စဵုမြ ယုဵၾကညးသူမ္ာ့စျာ ရြိသညး။ လကးရြ ိ
စာရငး့ဇယာ့မ္ာ့အရ ဤဘာသာအသစး တျငးယုဵၾကညးသူ ၂ဝွွွွွ (ငါ့သနး့)ရြိသညး။ 

၁ငး့တုိ႕၏ယုဵၾကညးခ္ကးမြာ လကးရြိေခတးကာလ၏ လူသာ့ထုတစးရပးလဵု့၏ အေရ့တၾကီ့လုိ 
အပးခ္ကးမြာ လူ႕ဘွ၏ သေဘာသဘာွ၊ ရညးရျယးခ္ကးႏြငး ံ အနာဂတးလူ႕အဖျ႕ဲအစညး့ကုိ 
တစးပဵုစဵထဲၿဖစးေအာငးၿပဳရနး လိုအပးသညးဟူ၏။ ဤအၿမငးအေတျ့မ္ာ့သညး ဘဟာအျလႅာဟး 
ေရ့သာ့ေသာက္မး့ကုိ ဖတးၿခငး့အာ့ၿဖငးံပျငးံလနး့သျာ့ႏိုငးသညး ဟုဆုိ၏။  

အစၥလာမးတျငး ကုိ့ကျယးရာအရြငးထဵေတားမြ ေစလႊတးေတားမူေသာ တမနးေတားေပါငး့တစး 
သိနး့ႏြစးေသာငး့ေက္ားရြိၿပီ့ ၁ငး့တုိ႕အနကး မဟာတမနးေတားၾကီ့ (ရစူလးတမနးေတား) ငါ့ပါ့ 
ၿဖစးေသာ ႏူ့ရး( )၊ အီဗရာဟီ့မး( )၊ တမနးေတားမူစာ( )၊ တမနးေတားအီစာ ( ) ႏြငး ံ

တမနးေတား မုဟမၼဒး (n) တို႕သညး လူသာ့ထုတစးရပးလုဵ့အတျကး လမး့ညႊနးေတားမူေသာ 

တမနးေတားၾကီ့မ္ာ့အၿဖစးယုဵၾကညးၾကသညး။ အစၥလာမးတျငး တမနးေတားမုဟမၼဒး (n) သခငး 



အာ့ ေနာကးဆုဵ့တမနးေတားဟု လကးခဵယဵုၾကညးၾကၿပီ့ ေနာကးဆုဵ့တမနးေတားၿဖစးၿပီ့ ၁ငး့၏ 
ေနာကးတျငး မညးသညးံတမနးေတားအသစးမြ ထပးပျငးံေပၚစရာ လုဵ့ွမရြိဟုယဵုၾကညးသညး။  

 ဘဟာအီယုဵၾကညးခ္ကးတျငး အစၥလာမးတျငး ယုဵၾကညးေသာ တမနးေတား အီဗရာဟီ့မး( )၊ 

တမနးေတားမူစာ ( )၊ တမနးေတားအီစာ ( ) ႏြငး ံတမနးေတား မုဟမၼဒး (n)တုိ႕အၿပငး ဗုဒၶ၊ 

ကရစးရြန၊ ဇိုရိုအကးစတာတုိ႔အာ့လညး့ ကုိ့ကျယးရာအရြငး၏ ကိုယးစာ့လြယးေတားမ္ာ့ဟု 
ယုဵသညး။ တမနးေတားမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးေသာ ယဵုၾကညးခ္ကး ကျာၿခာ့မႈမြာ အထကးပါ 
အတုိငး့ၿဖစးသညး။ ဘဟာအီသာသနာွငးမ္ာ့အေနႏြငး ံ တစးဆူတညး့ေသာ ကို့ကျယးရာ 
အရြငး၏ သစၥာတရာ့ၿဖစးေသာ ေသာငးဟီ့ဒးသစၥာတရာ့ကုိ မတငးၿပခံဲေသာ ၊ ဗုဒၶ၊ ကရစးရြန၊ 
ဇိုရိုအကးစတာတုိ႕အာ့လညး့ တမနးေတားမ္ာ့အၿဖစး ယုဵၾကညးၿခငး့ၿဖစးသညး။ ဤသညး 
တမနးေတားအသစး ဘဟာအျလႅာဟးမြ ကမာၻတျငး လႊမး့မို့ေနေသာ အဓိကယုဵၾကညးခ္ကးမ္ာ့ 
ၿဖစးသညး ံဟိႏၵဴဘာသာ၊ ခရစးယာနးဘာသာ၊ အစၥလာမးဘာသာ၊ ဂ္ဴ့ဘာသာ၊ ဇိုရုိအကးစတာ၊ 
ႏြငးဗုဒၶဘာသာတုိ႕၏ ယုဵၾကညးခ္ကးကျၿဲပာ့မႈအေပၚ တစးခုတညး့ၿဖစးေအာငးစုစညး့လုိကးၿခငး့ 
ၿဖစးသညးး။ ဤယုဵၾကညးခ္ကးသညး အစၥလာမးသာသနာ၏ အဓိကယုဵၾကညးခ္ကးထဲမြ 
တစးခ္ကးၿဖစးေသာ َِآَمنُْتََؤُرُسلِه ဟူေသာအခ္ကးကို ခ္ိဳ့ေဖာကးလိုကးၿခငး့ၿဖစးသညး။  

ထုိ႕အၿပငး ဘဟာအီသာသနာသညး Divine Revelation ေကာငး့ကငးက္က္မး့ဂနးမ္ာ့ 
ကုိလကးခ ဵ ယုဵၾကညးသညးဟုလညး့ဆုိၿပနးသညး။ အထူ့သၿဖငးံ ဘဟာအျလႅာဟး၏ က္မး့မ္ာ့ 
ကုိ အထူ့ေလံလာသညးဟုသိရသညး။ ၁ငး့တုိ႕ အနကး အထူ့ေရျ့ခ္ယးခဵရေသာက္မး့မ္ာ့မြာ  

  (THE HIDDEN WORDS) ဖုနး့ကျယးေနေသာစကာ့ေတား   

 THE SEVEN VALLEYS  ခိ္ဳငးံွ ြမး့ခုႏြစးခ ု
 GOD, HIS MANIFESTATIONS, AND MAN ကို့ကျယးရာအရြငး၊ ထုိအရြငး၏ 

သကးေသ ထငးရြာ့ၿခငး့ ႏြငးလူံသာ့ 
 THE SPIRITUAL LIFE    ွိဥာဥး၏သကးတမး့ႏြငးံ ဘွရြငးသနးၿခငး့ 
 THE CIVILIZING OF HUMAN CHARACTER လူသာ့၏ကုိယးက္ငးံတရာ့ကုိ 

ယဥးေက့္ သိမးေမျ႕ေအာငးၿပဳစုပ္ိဳ့ေထာငးၿခငး့ 



 BUILDING A SPIRITUAL CIVILIZATION ွိဥာဥးေရ့ရာ ယဥးေက့္မႈ 
တညးေဆာကးၿခငး့ 

 THE HUMAN SOUL လူသာ့၏ွိဥာဥး 
 THE PROMISE OF ALL AGES ေခတးတုိငး့ကာလတုိငး့၏ဂတိေတား 

က္မး့မ္ာ့အာ့လုဵ့မြာ ဘဟာအျလႅာဟး၏ ဖီလုိဆိုဖီကုိ အက္ယးခ္ဲ႕ တငးၿပထာ့သညး။ 
အစၥလာမးံေနာကးခဵမြလာၾကေသာ ဘဟာအီသာသနာွငးမ္ာ့က ကုရးအာနးက္မး့ကုိလညး့ 
ရျတးဖတးသရဇၥ္ာယးၾကသညး ဟုဆုိသညး။ အၿခာ့ဘာသာေနာကးခဵမ္ာ့အာ့လညး့ မိမိတုိ႔ 
ေမျ႔ေလြ္ားခဲံၾကေသာ က္မး့မ္ာ့ကုိ ဖတးရျတးသရဇၥ္ာယးချငးံေပ့ၿခငး့ၿဖငး့ ဘာသာွငး အသီ့ 
သီ့ကုိ စတိးေက္နပးမႈေပ့ထာ့သညးကုိေတျ႕ရ၏။ 

ဘဟာအီသာသနာ၏ လူသာ့၏ရုပးႏြငးံွ ိဥာဥးအေပၚခဵယူခ္ကး 

ဘဟာအီ၏သငးၾကာ့မႈအရ လူသာ့၏သဘာွသညး အေၿခခဵအာ့ၿဖငံး ွိဥာဥး၏သေဘာ 
သာၿဖစး၏။ လူသာ့၏ရုပးခႏၶာသညး ကမာၻ႔ေၿမတျငးတညးရြိေနေသားလညး့ လူသာ့၏မရြိမ 
ၿဖစးအေရ့ၾကီ့ေသာကုိယးပိုငးအေရအေသျ့လကၡဏာမြာမူကာ့ လူသာ့၏ွိဥာဥးသာ ၿဖစးၿပီ့ 
ယငး့သညး မၿမငးႏိုငးေသားလညး့၊ အေၾကာငး့အကိ္ဳ့ဆငးၿခငးႏိုငးေသာ၊ ထာွရတညးရြ ိ
ေသာအရာၿဖစးသညးဟုယဵုၾကညးသညး။ 

လူသာ့၏ ွိဥာဥးက လူ႕ခႏၶာကိုအသကးသျငး့ေပ့ၿပီ့ လူသာ့ကုိတိရစာၦနးမြ ချဲၿခာ့ေပ့သညး။  
ွိဥာဥး၏ ရြငးသနးမႈႏြငးံဖျဵ႕ၿဖိဳ့တို့တကးမႈသညး  လူတစးဦ့ခ္ငး့၏ ကုိ့ကျယးရာအရြငးႏြငံး ဆကး 
ႏျယးမႈ၊ တဖနး တမနးေတားမ္ာ့၏ လမး့ညႊနးသငးၾကာ့မႈမ္ာ့အရ ၿဖစးေပၚသညးဟုယုဵၾကညး 
သညး။ လူတစးဦ့ခ္ငး့၏ ကုိ့ကျယးရာအရြငးႏြငံး ဆကးႏျယးမႈသညး ွတးၿပဳဆုေတာငး့ၿခငး့၊ 
တမနးေတားမ္ာ့  ယူေဆာငးလာခဲံသညးံ  ေကာငး့ကငးက္က္မး့ဂနးမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးေသာ 
အသိပညာ ဗဟုသုတ၊ ကုိ့ကျယးရာအရြငး၏ အခ္စး၊ မိမိကုိယးကုိ ထိနး့သိမး့ေသာ ကုိယး 
က္ငးံတရာ့ႏြငံး လူသာ့တုိ႕၏ ဘွေကာငး့စာ့ေရ့ အတျကးေပ့ဆပးမႈ စသညးတုိ႕အာ့ၿဖငးံ 



ပိ၍ုအာ့ေကာငး့လာႏုိငးသညး ဟုဆိုသညး။ ဤၿဖစးစဥးသညး ဘွ၏ အဓိပၸါယးကို ေပ့နုိငး 
သညးဟုဆိုၿပနးသညး။  

လူသာ့၏ွိဥာဥးဘွ ယဥးေက့္မႈဖျ႕ဵၿဖိဳ့တို့တကးၿခငး့တျငး အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့စျာရြိသညး။ 
ပထမဦ့ဆုဵ့အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မြာ  လူသာ့၏ ေပ္ားရႊငးခ္မး့ေၿမ႕မႈ ႏြငးံ လူမႈဘွဖျ႕ဵၿဖိဳ့တုိ့တကး 
မႈမ္ာ့၏ အေၿခခဵ အတျငး့ပုိငး့အရညးအေသျ့မ္ာ့ကိုတုိ့တကးေစၿခငး့ၿဖစးသညး။ ၁ငး့တုိ႕မြာ 
ယုဵၾကညးခ္ကး၊ သတိၱ၊ ေမတၱာ၊အခ္စး၊ ယုဵၾကညးၿခငး့ႏြငးံ ႐ုိက္ိဳ့ၿခငး့၊ သညး့ခဵၿခငး့တ႔ိုၿဖစး 
သညး။ လူတစးဦ့ခ္ငး့တျငး အဆုိပါအရညးအေသျ့မ္ာ့တုိ့တကးလာၿခငး့အာ့ၿဖငးံ လူ႔အဖျ႕ဲ 
အစညး့တစးခုလဵု့အတျကး အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ထငးရြာ့ေစသညး ဟုယုဵၾကညးၾကသညး။ 

အထကးပါ အေတျ့အေခၚမြာ ညြိယူ၍မရႏိုငးေလာကးေအာငးကျဲၿပာ့ေနေသာ ကမၻာ႔ဘာသာ 
တရာ့ၾကီ့မ္ာ့၏ က္ငးံသဵု့မႈ၊ ွိနညး့ပုိငး့ဆုိငးရာက္ငးံၾကဵမႈမ္ာ့ကုိ ထညးံမစဥး့စာ့ေတာံဘဲ 
အာ့လုဵ့ေသာ အေရ့ကိစၥမ္ာ့ကုိ ွိဥာဥးပိုငး့ဆုိငးရာဟုထာ့လုိကးၿခငး့ၿဖငးံ လူသာ့မ္ာ့အာ့ 
မကးလဵု့ ေပ့ထာ့ေသာ အယူအဆၿဖစးသညး။ တနညး့အာ့ၿဖငးံ အေရ့ကိစၥမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ 
Spiritual အၿဖစး လူသာ့ကုိ မိးမိဖာသာ Judge လုပးေစၿခငး့ၿဖငးံ သူတို႔အာ့ မိမိဖာသာ 
ယုဵၾကညးခ္ကးခုိငးမာေစေသာ သေဘာတရာ့ၿဖစးသညး။ ဤသညး အစၥလာမးတျငး က္ငးံသဵု့ရ 
ေသာ ဆျလာ့သး၊ စျီယာမး၊ ဇကာ့သး၊ ဟဂ္းစေသာ က္ငးံစဥးမ္ာ့တျငး မက္ငးံသုဵ့ပါက 
လူ႕ေဘာငးအတျငး့ ဘာသာေရ့မကုိငး့ရြိဳငး့သူဟု ထငးသာၿမငးသာေသာ ဆုဵ့ၿဖတးခဵရ 
မႈမ္ာ့ကုိ ေရြာငးရြာ့ရနး ၾကဵဆၿခငး့မြ ေမျ့ဖျာ့လာေသာအေတျ့အေခၚသာ ၿဖစးသညး။  

ကို့ကျယးရာအရြငးသုိ႕ခရီ့ႏြငးသညးံွိဥာဥး 

လူ႕ွိဥာဥးဘွ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့တုိ့တကးၿခငး့၏ အၿခာ့ေသာ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈတစးခုမြာ ကုိ့ 
ကျယးရာအရြငး၏ ဆႏၵေတားႏြငးတံစးထပးတညး့က္လာၿခငး့ၿဖစးသညး။ ဤဖျ႕ဵၿဖိဳ့တုိ့တကးလာ 
ၿခငး့သညး  ကို့ကျယးရာအရြငးမြ လူသာ့တစးဦ့ခ္ငး့အတျကး ေနာငးတမလျနးဘွအတျကး 
ၿပငးဆငးေပ့ၿခငး့ႏြငး ံနီ့စပးလာသညးဟုဆိုသညး။ ဘဟာအီတို႔၏ယုဵၾကညးခ္ကးအရ လူသာ့ 
၏ ခႏၶာေသသျာ့ေသားလညး့ ွိဥာဥးသညးမေသဘဲ ကုိ့ကျယးရာအရြငးႏြငးံေတျ႕ဆုဵရနး 
စိတးွ ိဥာဥး၏ ခရီ့ရြညးၾကီ့ကုိ ဆကးသျာ့ေနရသညး။ ထုိခရီ့စဥးသညး ေလာကေပါငး့မ္ာ့စျာ 



ကမာၻေပါငး့မ္ာ့စျာၿဖတးသနး့ရငး့ ဆကးသျာ့ေနရသညး ဟုဆုိသညး။ ဤယုဵၾကညးခ္ကးမြာ 
ဟိႏၵဴအယူွါဒႏြငံး ံ ဗုဒၶွါဒတို႕ႏြငးဆံငးတူသညး။သုိ႕ေသားေဖားၿပပါ တစးပါ့တညး့ေသာကုိ့ 
ကျယးရာအရြငးကို ယုဵၾကညးပါသညး ဟုဆုိေသာ အၿခာ့ေသာဘာသာ တရာ့မ္ာ့ၿဖစးေသာ 
ဂ္ဴ့ဘာသာ၊ ခရစးယာနးဘာသာႏြငံး အစၥလာမးဘာသာတုိ႕ႏြငး ံမူလုဵဵ့ွကျၿဲပာ့သျာ့၏။  

 

နိဗၺာနးႏြငးံငရဲ 

ထုိွိဥာဥး၏ခရီ့စဥးတေလြ္ာကး ဖျ႕ဵၿဖိဳ့တို့တကးၿခငး့ကို ေရြ့ရို့အစဥးအလာမပ္ကး စကာ့ 
လုဵ့ႏြငးံတငးစာ့၍ သုဵ့ႏႈနး့ရမညးဆုိလြ္ငး နိဗၺာနး (Heaven) သို႔ ဦ့တညး၍သျာ့ေနေသာခရီ့ 
ဟုဆိုုရေပမညး။ ဘဟာအီတုိ႕၏အယူအဆအရ ထုိခရီ့စဥးတျငး ဖျ႕ဵၿဖိဳ့တို့တကးၿခငး့ရပးတံဵ 
သျာ့ပါက ထုိသူသညး ကို့ကျယးရာအရြငးထဵေတားမြ ေွ့ကျာသျာ့သညးဟုဆုိ၏။ ဤသုိ႔ေွ့ 
ကျာၿခငး့ကုိ ငရဲက္သညးဟုဆုိႏိုငးသညး။ ထုိ႕ေၾကာငးံ ဘဟာအီတုိ႕၏ နိဗၺာနးႏြငးံ ငရဲဆုိ 
သညးမြာ အၿခာ့ဘာသာွငးမ္ာ့၏ခဵယူခ္ကးၿဖစးေသာ စာေပသေဘာသကးသကးမဟုတးဘဲ 
(က္မး့ဂနးမ္ာ့ထဲတျငးေဖားၿပထာ့သလုိ စိတးမြနး့ႏြငးံေဖားၿပခ္ကးအေပၚ ယုဵၾကညးၿခငး့မဟုတး 
ဟုဆိုလုိသညး) ကုိ့ကျယးရာအရြငးထဵေတားသုိ႕ ွိဥာဥး၏ ခ္ီတကးမႈခရီ့စဥး၏  လကးေတျ႕ 
ၿဖစးစဥးႏြငးံ ယြဥးထို့ယုဵၾကညးသညးဟုဆုိ၏။ သုိ႔ေသား ွိဥာဥး၏ဖျ႔ဵၿဖိဳ့တုိ့တကးၿခငး့အတျကး 
မညးသုိ႔သတးမြတးသညး မညးသူကဆုဵ့ၿဖတးသညး မညးသုိ႔ေသာအဆငးံအတနး့မ္ာ့ရြိသညး -
--စသညးံတုိ႔မြာ ထငးရြာ့ရြငး့လငး့ေသာ စဵႏႈနး့မ္ာ့မြာ မေသခ္ာမေရရာေသာ အရာမ္ာ့သာ 
ၿဖစးသညး။  

 

ဘဟာအီဘာသာွငးတုိ႕၏ ွတးၿပဳဆုေတာငး့ၿခငး့  

ဘဟာအီဘာသာ၏ အႏြစးသာရမြာ လူသာ့၏  ွိဥာဥးႏြငံးကုိ့ကျယးရာအရြငးေပါငး့စီ့ၿခငး့ဟူ 

ေသာ အလျနးႏူ့ညံဵသိမးေမျ႕ေသာွိဥာဥးေရ့ရာကိစၥကုိယုဵၾကညးသၿဖငးံ ထိုအဆငးံအတနး့ 



ကုိရရြိရနးမြာ တရာ့ဘာွနာပျါ့မ္ာ့ၿခငး့ႏြငးံ ွတးၿပဳဆုေတာငး့ၿခငး့သာရရြိႏိုငးသညးဟုဆုိ 

သညး။ ထုိ႕ေၾကာငးံဘဟာအျလႅာဟးမြ ွတးၿပဳဆုေတာငး့ၿခငး့၏အေရ့ၾကီ့မႈကုိ အေလ့ေပ့ 

ေဟာၾကာ့ခဲံၿခငး့ၿဖစးသညး။ ဘဟာအီဘာသာွငးတို႕အေနႏြငံး သူ႕၏သငးၾကာ့မႈကုိ လကး 

ခဵယုဵၾကညးယုဵ ေလံလာယုဵႏြငးံမလဵုေလာကးပါ။ ွိဥာဥး၏အဆငးံအတနး့ၿမငးံမာ့လာရနးအ 

တျကး ွတးၿပဳဆုေတာငး့ၿခငး့ (ဆျလာ့သး) ၿပဳရနးလိုအပးသညး။ ဘဟာအီဘာသာ၏ ဤအ 

ေၿခခဵယဵုၾကညးခ္ကးမြာ အၿခာ့ေသာ ေကာငး့ကငးဘုဵမြလာသညးံဘာသာတရာ့မ္ာ့ကံဲသုိ႕ 

ပငး ွိဥာဥးသေဘာကုိေဆာငးသညး။ ၁ငး့၏အဓိကရညးမြနး့ခ္ကးမြာ လူတစးဦ့ခ္ငး့၏း ွိဥာဥး 

အဆငးံအတနး့ၿမငးံမာ့မႈႏြငး ံ စျမး့ရညးတို့တကးမႈအာ့ၿဖငး ံ လူတစးဦ့ခ္ငး့ႏြငံးလူ႕အဖျ႕ဲအစညး့ 

တုိ့တကးေရ့ၿဖစးသညး။ ထုိ႕ေၾကာငးံလူသာ့၏ ွိဥာဥးကုိ ပထမဦ့ဆုဵ့အစာ ေကၽျ့ ရနး 

လုိသညး။ ထုိွိဥာဥး၏အဟာရဖျ႕ဵၿဖိဳ့မႈသညး  ွတးၿပဳဆုေတာငး့ၿခငး့ အေပၚမူတညးသညး။ 

ဤအခ္ကးမြာ အစၥလာမး၏ ဆျလာ့သးႏြငးံ ဒုအာဆုေတာငး့ၿခငး့သညး ေအဗာဒါသးၿဖစး 

သညးဟူေသာ သေဘာတရာ့ကုိ အဓိကဆျယူဲက္ငးံသုဵ့ထာ့သညးကုိေတျ႔ႏိုငးသညး။ 

ဘဟာအျလႅာဟး၏ အၿမငးအရ ခိုငးမာေသာ ဘာသာေရ့အသငး့ တညးေထာငးရနး 

ဥပေဒတညးရနးသကးွငးလႈပးရြာ့ရနးမြာ၊ လူသာ့တစးဦ့ခ္ငး့၏ွိဥာဥးဘွၿပညးံစဵုမႈထိုွိဥာဥး၏ 

အရညးအေသျ့ကုိ လကးရြိေလာကီေရ့ရာကိစၥမ္ာ့အတျကး အသျငးေၿပာငး့ အသုဵ့ခ္ႏိုငးၿခငး့ 

ေပၚမူတညးသညးဟု ဘဟာအျလႅာဟးကဆုိသညး။ သုိ႕မဟုတးပါက ဘာသာေရ့သညး 

သာမနးအသငး့အဖျ႕ဲ အဆငးသံို႕က္ဆငး့သျာ့ၿပီ့ ေသဆုဵ့သျာ့ေသာ ဘာသာတရာ့ 

ၿဖစးမညးဟု ဘဟာအျလႅာဟးကသတိေပ့ခဲံသညး။. 

ဘဟာအီဘာသာ၏ တရာ့ဘာွနာပျါ့မ္ာ့ၿခငး့ 

ဘဟာအီဘာသာ၏ အႏြစးသာရသေဘာတရာ့အရ ကုိ့ကျယးရာအရြငးကုိသိၿခငး့ႏြငးံခ္စး 
ၿခငး့ၿဖစးသညး။ သုိ႕မြသာ ွိဥာဥး ရြငးသနးဖျဵ႕ၿဖိဳ့ လာမညး။ အၿခာ့ေသာဘာသာတရာ့မ္ာ့ကံဲ 



သို႕ပငး ွတးၿပဳဆုေတာငး့ၿခငး့ႏြငး ံ တရာ့ဘာွနာပျါ့မ္ာ့ၿခငး့ ( တရာ့ထုိငးၿခငး့) သညး 
ွိဥာဥး ရြငးသနးဖျ႕ဵၿဖိဳ့ေရ့အတျကး အဓိကက္ေသာလကးနကးမ္ာ့ၿဖစးသညး။  

ဘဟာအျလႅာဟးမြ ွတးၿပဳဆုေတာငး့ၿခငး့ႏြငးပံတးသကး၍ စာအုပးရာခ္ီေရ့သာ့ထာ့ခံဲၿပီ့ 
သုဵ့မ္ိဳ့သုဵ့စာ့ချႏဲိုငးသညးဟုဆုိသညး။ ၁ငး့တုိ႕မြာ အေထျေထျအတျကးၿပဳလုပးေသာ ွတးၿပဳ 
ဆုေတာငး့ၿခငး့၊ ေရာဂါမ္ာ့ကုိကုစာ့ၿခငး့၊ ွိဥာဥးရြငးသနးဖျ႕ဵၿဖိဳ့မႈအတျကးွတးၿပဳဆုေတာငး့ 
ၿခငး့၊ေဘ့ဒုကၡေတျ႔ေသာအခ္ိနးအတျကးွတးၿပဳဆုေတာငး့ၿခငး့၊လကးထပးထိမး့ၿမာ့ေသာအ
ခ္ိနးတျငးၿပဳရေသာွတးၿပဳဆုေတာငး့ၿခငး့၊လူ႕ေဘာငးအဖျ႕ဲအစညး့၏ဘွရြငးသနးမႈအတျကး 
ွတးၿပဳဆုေတာငး့ၿခငး့ႏြငးံ လူသာ့မ္ိဳ့ႏျယးတစးခုလဵု့အတျကး ွတးၿပဳဆုေတာငး့ၿခငး့တုိ႕ 
ၿဖစးသညး။ 

ဒုအာ 

ဘဟာအျလႅာဟးမြသူ၏ ေနာကးလိုကးမ္ာအာ့ ွတးၿပဳဆုေတာငး့ၿခငး့ပဵုစဵသုဵ့မ္ိဳ့ထဲမြအ 
နညး့ဆုဵ့ တစးခု (တစးၾကိမး) ကိုေန႕စဥးၿပဳရနး တုိကးတျနး့ထာ့သညး။ွတးၿပဳဆုေတာငး့ၿခငး့ 
အရြညး၊ အလယးအလတးႏြငးံ အတုိတုိိ႔ၿဖစးသညး။ ၁ငး့မြာအတုိဆုဵ့ ွတးၿပဳဆုေတာငး့ၿခငး့ 
ပဵုစဵအတျကး ွါက္သဵု့ေၾကာငး့သာရြိိသညး။ ၁ငး့မြာ 

I bear witness, O my God, that Thou has created me to know Thee and to worship Thee. I testify, at this moment, to my 
powerlessness and to Thy might, to my poverty and to Thy wealth. There is none other God but Thee, the Help in Peril, the 
Self-Subsisting. 

ကၽျႏုးပးမြသကးေသခဵပါသညး။အုိ-ကၽျႏုးပး၏ကုိ့ကျယးရာအရြငး။အရြငးသညး ကၽျနးေတားမ္ိဳ့အာ့ 
ဖနးဆငး့ၿပဳလုပးေတားမူပါသညး။  ကၽျနးေတားမ္ိဳ့သညး အရြငးံအာ့သိရနးႏြငးံ ခွပးကုိ့ကျယး 
ဆညး့ကပးရနး တာွနးရြိပါသညး။ ယခုအခ္ိနးအပိုငး့အၿခာ့ေလ့တျငးပငး  ကၽျနးေတားမ္ိဳ့ 
သညး ကၽျနးေတားမ္ိဳ့၏ စျမး့အာ့မံဲၿခငး့၊ ဆငး့ရခဲ္ိဳ႕တဲံၿခငး့၊ ၾကျယးွခ္မး့သာၿခငး့ တုိ႕ကို 
အေၾကာငး့ခဵၿပီ့ အရြငးသညး ကုိ့ကျယးၿခငး့ခဵထိုကးေသာ အရြငးၿဖစးေၾကာငး့ႏြငးံ အရြငး 
မြလျ၍ဲ ကို့ကျယးခဵထုိကးေသာအရြငးမရြိေၾကာငး့ သကးေသခဵပါသညး။ ကၽျနးေတားမ္ိဳ့ 
အာ့ေဘ့အႏၲရာယးမ္ာ့ က္ေရာကးေသာအခ္ိနးတျငး မိမိကုိယးကို မိမိရပးတညး ႏိုငးစျမး့ေပ့ 



သနာ့ေတားမူပါ။ ဤသညး Laa ilaaha illal Lahoo ဟူေသာအခ္ကးကုိ လကးခဵေၾကာငး့ 
သကးေသထူၿပီ့ မိမိတုိ႔အာ့ အသနာ့ေတားၿပဳရနး ေတာငး့ခဵၿခငး့ၿဖစး၍ မျတးစလငးမးမ္ာ့၏ 
ဒုအာၿပဳၿခငး့ကိုနညး့နာယူထာ့ေၾကာငး့ထငးရြာ့သညး။ 

ဇိကိရး 

ဘဟာအျလႅာဟးမြသူ၏ ေနာကးလုိကးမ္ာအာ့ ေန႕စဥးတရာ့ထုိငးရနး (ဇိကိရး ဘာွနာပျါ့ 
မ္ာ့ရနး)လညး့တုိကးတျနး့ထာ့၏။ အဘယးံေၾကာငးံဆုိေသား လူသာ့တုိငး့တျငး ကုိ့ကျယး 
ရာအရြငးႏြငး ံ ပတးသကးၿပီ့ ွိဥာဥးပိုငး့ဆုိငးရာ တာွနးွ တၱရာ့ မ္ာ့ရြိသညးဟု နာ့လညး 
သေဘာေပါကးထာ့ေသာေၾကာငးံၿဖစးသညး။ 

ဘဟာအျလႅာဟးမြသူ၏ ေနာကးလိုကးမ္ာအာ့ သငးတို႕သညး ေလ့ေလ့နကးနကး ဇိကိရး 
ဘာွနာပျါ့ မ္ာ့ၾကေလာံ ၊ ထုိသုိ႕တရာ့ဘာွနာပျါ့မ္ာ့ၿခငး့ၿဖငးံ မၿမငးႏိုငးေသာ အရာမ္ာ့ 
ကုိသငးတုိ႕ၿမငးႏိုငး သိႏိုငးလာလိမးံမညး။  သငးတုိ႔သညး အလျနးခ္ိဳၿမိနး၍ ေမႊ့ပ္ဵ႕ေသာ 
ွိဥာဥး၏ရနဵ႕ကုိရြဴရြိဳကးချငးံရၾကလိမးံမညး။ 

အထူ့သၿဖငးံဘဟာအျလႅာဟးမြသူ၏ေနာကးလုိကးမ္ာအာ့ေန႕စဥးေန႕အဆုဵ့မိမိတုိ႕၏လုပး 
ရပးမ္ာ့ ႏြငး ံ၁ငး့တုိ႕၏ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ရလာဒးကို ၿပနးလညးဆငးၿခငးသုဵ့သပးၾကရနး (မိုရာက 
ဗာၿပဳရနး) တုိကးတျနး့ထာ့၏။ ဘဟာအျလႅာဟးမြ မိမိ၏ေနာကးလုိကးမ္ာ့အတျကး 
မညးသညးံတရာ့ထုိငးၿခငး့ကုိၿပဳလုပးပါဟု တိတိက္က္ေၿပာမထာ့ဘဲ တစးဦ့ခ္ငး့မြမိမိတို႕၏ 
ၾကိဳကးႏြစးသကးရာ မိမိတုိ႕ခဵႏုိငးရညးရြိေသာ ဇိကိရးၿပဳရနး တုိကးတျနး့ထာ့သညး။  

 

စျီယာမး 

ဘဟာအီဘာသာ၏ ၿပကၡဒိနးတျငး လေပါငး့ှ၉လပါရြ၍ိ တစးလတျငး ရကးေပါငး့ ှ၉ရကးပါ 
ွငးသညးဟုဆို၏။ အၿခာ့ေသာ ဘာသာတရာ့မ္ာ့ကံဲသုိ႕ပငး ဘဟာအီဘာတျငးလညး့ 
ဥပုဒးသီလေဆာကးတညး  ရနးတာွနးရြိသညး။  အစၥလာမးတျငး ရာမးဒျါနးလသညး ဥပုဒးသီလ 
ေဆာကးတညးၾကေသားလညး့ ဘဟာအီမ္ာ့အတျကးမ ူ ခရစးသကၠရာဇးၿပကၡဒိနး၏ ႏြစးစဥး 



မတးလ ဿရကးေန႕မြ ဿွ ရကးေန႕အထိ စုစုေပါငး့ ှ၉ရကး ွါေရြာငးရနး သတးမြတးထာ့သညး 
ဟုဆို၏။   

 

ဇကာ့သး 

ဘဟာအီဘာသာ၏ ဇကာ့သးႏြငးံပတးသကးေသာ သတးမြတးခ္ကးမြာ မိမိတုိ႕၏တစးႏြစးတာ 
ွငးေငျ၏ ှ၉% ကိုဇကာ့သးအၿဖစး ေပ့ေဆာငးၾကရသညးဟု ဆုိသညး။  

ဟာဂ း္ 

ဘဟာအီဘာသာ၏ စုေပါငး့ွတးၿပဳရနး လကးရြ ိ အၾကီ့ဆုဵ့အိမးေတားသညး အစၥေရ့ႏိုငးငဵ 
ဟိုငးဖာၿမိဳ႕ တျငးရြိၿပီ့ ၁ငး့သညး လူသာ့အာ့လုဵ့အတျကး ဖျငးံေပ့ထာ့သညး။ အိမးေတားမ္ာ့ 
သညး ပိသုကာလကးရာ အလျနးပညာသာ့ပါ၍ ပဵုစဵအမ္ုိဳ့မ္ိဳ့ကျၿဲပာ့ၾကေသားလညး့ 
မ္ာ့ေသာအာ့ၿဖငးံ ေဒါငးံကုိ့ေဒါငးံပါၿပီ့ အလယးဗဟိုတျငး ေခါငး့မုိ့အခုဵ့တစးခုရြသိညး။ 
၁ငး့သညး အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ကျၿဲပာ့ေသာ လူသာ့မ္ာ့၏ကို့ကျယးယဵုၾကညးရာ ဘာသာတရာ့၉ခု ႏြငး ံ 
တစးဆူတညး့ေသာ ကုိ့ကျယးရာအရြငးကုိ ကုိယးစာ့ၿပဳသညးဟုဆုိ၏။ ထိုဘာသာတရာ့ 
မ္ာ့မြာ ခရစးယာနးဘာသာ၊ အစၥလာမးးဘာသာ၊ ဂ္ဴ့ဘာသာ၊ ဆာဘီ့ယနး့ဘာသာ 
ဗုဒၶဘာသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ဆစး(ခ)ဘာသာ၊ ဇိုရုိအကးစတာ၊ ဘဟာအီဘာသာ 
တုိ႕ၿဖစးသညး။ ွတးၿပဳဆုေတာငး့ၿခငး့မြာ ရုိ့ရြငး့ၿပီ့ စုေပါငး့ေတာငး့ဆုဒုအာၿပဳၿခငး့၊ 
ဘာွနာပျါ့မ္ာ့ၿခငး့၊ ဘဟာအီယုဵၾကညး ခ္ကးဆုိငးရာ က္မး့ပုိဒးမ္ာ့ဖတးၿခငး့ႏြငးံ 
အၿခာ့ကမာၻ႔ ဘာသာတရာ့မ္ာ့၏ က္မး့ဂနးမ္ာ့ကို ရျတးဖတးသရဇၨာယးၿခငး့တုိ႕ပါွငးသညး။ 
ဓမၼေတ့ဂီတကုိ ပဵုမြနးဘုရာ့သီခ္ငး့ဆုိေသာ အဖျ႕ဲမပါဘဲ သီဆိုချငးံၿပဳသညး။  

ဘဟာအျလႅာဟးမြ သူ၏ေက္ာငး့ေတားမ္ာ့သညး သိပၸဵ၊ လူမႈေရ့၊ ပညာေရ့ႏြငး ံစီမဵခနး႕ချဲေရ့ 
စသညံး အက္ိဳ့ေဆာငးမႈမ္ာ့ကို ေပ့သလုိ ွိဥာဥးပိုငး့ဆုိငးရာ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ တုိ့တကးမႈဗဟုိဌာနၿဖစး 
သညး ဟုဆုိသညး။ 



ဘဟာအီဘာသာွငးမ္ာ့၏ ဟာဂ း္ ၿပဳရနးအိမးေတားမြာ ဘဟာအျလႅာဟး ကိုေမျ့ ဖျာ့ရာ    
ဘဂၢဒကးရြိ ရြိရနး(ဇ) တျငး ရြိေသားလညး့ လကးရြိအခ္ိနးတျငး သကးဆုိငးရာအစုိ့ရက 
သိမး့ယူၿပီ့ ပိတးထာ့ေသာေၾကာငးံ ဟာဂ း္ တာွနး မရြိေသ့ဟုသိရသညး။ 

ဟလာလးႏြငးံဟရာမး 

အစၥလာမးကဲံသုိ႕ ဟလာလးဟာရမး ချဲၿခာ့မႈမ္ိဳ့ရြိမရြ ိ ေမ့ၿမနး့ၾကညးံရာ ဘဟာအီဘာသာ 
ွငးမ္ာ့၏ ယုဵၾကညးခ္ကးအရ အစာ့အေသာကးႏြငးံပတးသကး၍ သိပၸဵနညး့က္ စဥး့စာ့ဆုဵ့ 
ၿဖတးသညးဟုဆုိသညး။ 

လူေသကုိၿမြပးႏြဵၿခငး့ 

လူေသကို အခ္ိနးၾကာရြညးစျာထာ့ၿခငး့မရြိေၾကာငး့ က္နး့မာေရ့ရႈေထာငးံအရ ေသသူအာ့ 
တတးႏိုငးသေလာကး အၿမနး ေၿမၿမြဳပးသၤၿဂိဳလးေၾကာငး့သိရသညး။ 

အေထျေထျသုဵ့သပးခ္ကး 

ဤစာတမး့၏အစပုိငး့တျငး တငးၿပခံဲေသာ ကၽျႏးုပးတုိ႕၏ တမနးေတားၿမတးၾကီ့မြ မိနး႕ေတားမူ 
ထာ့ေသာ ဟဒီ့ဆးေတား သညးအလျနးမြနးကနးေၾကာငး့ကုိ ဘဟာအီသာသနာွငး မ္ာ့ႏြငးံ 
ေတျ႕ဆုဵခဲံၿခငး့မြ သခၤနး့စာရခဲံပါသညး။ ေရဘုယ္အာ့ၿဖငံး သုဵ့သပးရမညးဆုိလြ္ငး ဘဟာအီ 
ယုဵၾကညးခ္ကးသညး အစၥလာမးံယုဵၾကညးခ္ကးမြ ချဲထျကးသျာ့ေသာ တစးနညး့ဆုိေသား 
လမး့လျသဲျာ့ေသာ ယုဵၾကညးခ္ကးတစးခ ု ၿဖစးသညးဟုဆုိရမညးၿဖစးသညး။ တဖကးတျငး  
အစၥလာမး၏ တငး့က္ပးေသာ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့မြ ေရြာငးေၿပ့ထျကးလုိေသာ လူ 
တစးစု၏ ကျနး့ခုိရာ အေတျ့အေခၚ တစးရပးသာၿဖစးသညး။  ဤအေတျ့အေခၚကုိ ထူေထာငး 
ေသာသူသညး အစၥလာမးအရိပးအာွါသတျငး ၾကီ့ပ္ငး့လာခံဲၿပီ့ သူ၏ လူ႕ေဘာငးအတျငး့မြ 
မျမး့ၾကပးမႈမ္ာ့ကို ေရြာငးထျကးရနးအတျကး စဥး့စာ့ၾကဵဆ ခဲံဟနးတူပါသညး။  

ဤတျငး ထိုပုဂၢိဳလးမြ ယူေဆာငးလာေသာ အိုငးဒီယာမြာ ထာွရရြငးသနးေနေသာလူသာ့၏ 
ွိဥာဥးႏြငး ံ ကုိ့ကျယးရာအရြငး၏ ွိဥာဥးေပါငး့စညး့ၿခငး့ဟူေသာ အေတျ့အေခၚၿဖစးသညး။ 
ဤအေတျ့အေခၚမြာ ဂမၻီရဓမၼယုဵၾကညးခ္ကးမ္ိဳ့ၿဖစးသညး။ ထုိ႕ေၾကာငး ံ လူ၏ခႏၶာသာ 



ေသဆုဵ့ၿပီ့ စိတးွိဥာဥးမြာ ဆကးလကးခရီ့ႏြငးရငး့ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ေတျ႕ဆုဵရနး 
ပါရမီၿဖညးံလြ္ကး တညးၿငိမးေသာွိဥာဥးအဆငးံေရာကးေအာငး ွိဥာဥးေရ့ရာၾကိဳ့စာ့အာ့ 
ထုတးရသညးဟု ယဵုၾကညးၿခငး့ၿဖစးသညး။ 

ထုိ႕ေၾကာငးံပငး (Monotheism) ဟုေခၚေသာ တစးဆူတညး့ေသာ ကုိ့ကျယးရာအရြငးကုိ 
ယုဵၾကညးေသာ ယုဵၾကညးခ္ကးကုိ အေၿခခဵၿပီ့ ဘွအဆကးဆကး ပါရမီၿဖညးံရသညးံ 
ဟိႏၵဴအယူွါဒႏြငံးံဗုဒၶွါဒ တုိ႕၏အယူအဆကးုိေပါငး့စပးထာ့ၿခငး့ၿဖစးသညး။  

အထကးပါအေတျ့ေခၚကုိ တငးၿပလာေသာ ဘဟာအျလႅာဟးသညး မျတးစလငးမးတုိ႕မြ 
ဆူဖီဟုေခၚေနၾကေသာ သူမ္ာ့ထဲမြတစးဦ့ၿဖစးဟနးတူ၏။ သုိ႕ေသား လူသာ့အာ့လုဵ့ ဘုဵယုဵ 
ၾကညးခ္ကးမ္ိဳ့ၿဖစးေအာငး အစၥလာမးံအေၿခခဵသေဘာတရာ့မ္ာ့ကုိ အၿခာ့ဘာသာတရာ့ 
မ္ာ့၏ က္ငးံစဥးမ္ာ့ႏြငးံေပါငး့စပး က္ငးံသုဵ့ရနး ေတျ့ေတာၾကဵဆခဲံၿခငး့ၿဖစးသညး။ ဘဟာ 
အျလႅာဟးကမိမိသညး ကုိ့ကျယးရာအရြငး၏ ဥပေဒအသစးမ္ာ့ကုိ ယူေဆာငးလာ သညး ံ
တမနးေတားမ္ာ့ကဲံသုိ႕ ကို့ကျယးရာအရြငး၏ ကိုယးစာ့လြယးေတားဟု ဖျငးံဟေၾကၿငာ 
ခဲံသညး။ ထုိ႕ေၾကာငးံ ဘဟာအီယဵုၾကညးမႈသညး အဟးမၼဒီယာဟု က္ျႏးုပးတုိ႕သိေနၾကေသာ 
ကာဒီယာနီဂိုဏး့ႏြငးံ အလာ့တူ  သူေတားစငးကုိ့ကျယးမႈ တစးခုသာၿဖစးသညးဟု သဵု့ 
သပးႏိုငးသညး။  

မျတးစလငးမးမ္ာ့အေနႏြငံး အထူ့သၿဖငံး ေခတးပညာတတးေၿမာကးၿပီ့ သာသနာံပညာကုိ 
ေသခ္ာစျာသငးၾကာ့ခံဲဘူ့ၿခငး့မရြိေသာ သငးယူလုိစိတးမရြိေသာ ၿပညးတျငး့ၿပညးပရြိ 
လူငယးလူရျယးမ္ာ့အေနႏြငံး အေၿပာေကာငး့ေသာ အၿမြဴစျယးေကာငး့ေသာ အစၥလာမးအတု 
ဘာသာွငးမ္ာ့ႏြငံး ေတျ႕သျာ့ပါက ကုိ့ကျယးရာအရြငးမြ ေပ့သနာ့ထာ့ေသာ 
အလျနးတနးဖို့ရြိေသာ တနးဘို့မၿဖတးႏိုငးေသာ အီမာနးယဵုၾကညးခ္ကးကို မဆဵု့ရြဵဴ့ရေအာငး 
သတိၿပဳရနးလိုပါသညး။  

 

 



အာ့လုဵ့ေသာ အီမာနး႕ရြငးမ္ာ့ တနးဘို့မၿဖတးႏိုငးေသာ အီမာနးကုိသကးဆဵု့တုိငး ထိမး့သိမး့ 
ႏိုငးပါေစ။ 

 

ေဒါကးတာလြလြွငး့ 

ှဿ-ှဿ-ဿွှ၀ 
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