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ေမး။ ။ Aသင္းေတာ္လား (သို႔မဟုတ္) မွားယြင္းေသာAယူဝါဒရိွသည့္ Aစြန္းေရာက္ Aဖြဲ႕Aစည္းလား။
ဘယ္လိုခြဲျခားသိနိုင္မလဲ။

ေျဖ။ ။ Aသြင္Aျပင္ လကၡဏာကိုၾကည့္ေပါ့။ UပမာAားျဖင့္ ဒီလူတစ္စုဟာ ‘ခရစ္ေတာ္’ ကို ဘယ္သူလို႔
ထင္ျမင္လက္ခံၾကသလဲ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘုရားစစ္လား။ Aရွင္သခင္Aဆင့္ျဖစ္ရံုပဲလား။ ဒါမွမဟုတ္ ကယတ္င္ျခင္းရရိွဖို႔
လက္ခံယံုၾကည္ေပးရံုAဆင့္ သက္သက္ေလးပဲလား။ Aစရိွတဲ့ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ ဒီလူAုပ္စုကို ေလ့လာသံုးသပ္စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

မွားယြင္းေသာ Aယူဝါဒရိွသည့္ Aစြန္းေရာက္Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား ကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ကို တျခားေသာ Aေၾကာင္းAရာမ်ားနဲ႔
ထပ္ျပီး ျဖည့္စြက္ တတ္ၾကတယ္။ UပမာAားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာ Aယူဝါဒ တစခ္ုပါပဲ။
Aယူဝါဒဆိုတာ ေဟာင္းလာျပီး Aသစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္ လာရင္ ေျပာင္းလ ဲလိုက္ရတာမ်ဳိးေပါ့။ တခ်ဳိ႕ခံယူခ်က္ရိွတဲ့
Aုပ္စုေတြက က်ေတာ့ ခရစ္ေတာ္ကို Aေျချပဳျပီး ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္နည္း၊ ကမၼဌာန္းက်င့္နည္း၊ ဘာဝနာပြားမ်ားနည္း
Aစရိွသည္တို႔ကို ျဖည့္စြက္ျပီး လူ႔Uာဏ္ျဖင့္ တီထြင္ၾကတယ္။ Aခ်ဳိ႕Aုပ္စုက်ေတာ့ ခရစ္ေတာ္ဟာ Aယဝူါဒတရားေလး
သက္သက္ျဖစ္ရံုမွ်သာ ျဖစ္တယ္ဆိုျပီး AေလးAနက္ မျပဳၾကျပန္ဘူး။ Aခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း

တစ္ဦးAဆင့္ေလာက္ပ ဲခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံၾကတယ္။ Aခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းဆိုတာ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းဆီမွာ လာတာပါ။ ဒါေပမယ့္
ဒီလိုပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ယံုၾကည္ မွ ကယ္တင္ျခင္းရမယ္ဆိုျပီး နည္းနာAသစ္ေတြထပ္ေလာင္း ထပ္သြင္းေတာ့တာပါပဲ။ Aခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ခရစ္ေတာ္ဟာ တကယ္ရိွခဲ့တဲ့ Aစၥေရးက
ပေရာဖက္ဆရာ တစ္ပါးပါ။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ ကမၻာတစ္ခုလံုးကို ကယ္တင္ႏိုင္တဲ့Aဆင့္ေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ရိွ ႏိုင္မွာလဲ။ Aခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ခရစ္ေတာ္ဟာ သမိုင္းရာဇဝင္မွာ
AေဟာAေျပာေကာင္းတဲ့ ဆရာတစ္ဦး၊ လူထုကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးလို႔ လက္ခၾံကတယ္။ က်မ္းတတ္ဆရာ တစ္ဦးလို႔လည္း ေျပာၾကတယ္။

Aထိေရာက္ ဆံုးနဲ႔ Aလ်င္ျမန္ဆံုး သံုးသပ္နည္းကေတာ့ ”သူတို႔Aုပ္စုရဲ့ ခရစ္ေတာ္Aေပၚ သံုးသပ္ေဝဖန္ လက္ခံယံုၾကည္မႈ” ပဲ။ ဒါကို ျမင္ေAာင္ၾကည့္ပါ။

ဒုတိယAခ်က္ကေတာ့ -
Aုပ္စုေခါင္းေဆာင္ေတြက Aသင္းသားေတြAေပၚ Aေျကာက္တရားမ်ားကို မၾကာခဏ ထည့္သြင္း ေပးတတ္ျခင္းပဲ။ ” ဒီAဖြဲ႕မွာ ပါဝင္ေနမွ သာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္း
စိတ္ခ်မႈရမယ္။” ဆိုတဲ့ Aေၾကာက္တရား Aယူဝါဒကို မၾကာခဏဆိုသလို ေခါင္းထ ဲရိုက္သြင္း ေပးတတ္ၾကတယ္။”ဒီေန႔ ဒီAဖြဲ႕ထဲကထြက္တာနဲ႔ ဒီေန႔ပ ဲကယ္တင္ျခင္း
မရေတာ့ဘူး” လို႔ ရတိျပတ္ သင္ေပးၾကတယ္။

တတိယAခ်က္ကေတာ့ -
”မိမိကိုယ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္တတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ရိွျခင္းပ”ဲ။ ဒီဖြဲ႕Aစည္းက်ေတာ့ Aာဏာရွင္ စနစ္ဆန္တယ္။ Aားလံုးက ေခါင္းေဆာင္မွ ေခါင္းေဆာင္ပဲ။ ေခါင္းေဆာင္
တစ္ဦးထဲကိုပ ဲေရြးခ်ယ္ျပီး Aဲဒီေခါင္းေဆာင္ကို Aားလံုး သေဘာတူစြာ AာဏာAပ္ေပးၾကတယ္။ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ပိုက္ဆံေတြကို Aပ္ေပးၾကတယ္။ Aာဏာရွင္
ကလည္း လွည့္ျဖားမႈAမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ သူ႕Aသင္းသားေတြကို တိုးပြားလာေAာင္ လုပ္နိုငၾ္ကတယ္။ Unification Church မွ Sun Myung Moon လိုမ်ဳိးေပါ့။ Children of God

Aဖြဲ႕မွ Moses David Berg ဆိုလည္း Aတူတူပဲ။ People’s Temple Aဖြဲ႕မွ Jim Jones ဆိုရင္ သူ႕Aတြက္ Aေသခံေပးမယ့္Aသင္းသားေတြ
တိုးပြားလာနိုင္ေAာင္ ေျပာႏိုင္စြမ္းရိွသူေပါ့။

စစ္မွန္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ မိတ္ေဆြလည္း သိတဲ့Aတိုင္းပဲေလ။ ဘုရားရွင္ တစ္ဦးတည္းကိုသာ Aေစခံျပီး ဘုရားရွင္ တစ္ဦးတည္းကိုပ ဲခီ်းေျမာွက္တဲ့ Aသက္တာျဖင့္
ဦးေဆာင္နိုင္တဲ့သူပဲေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ က်န္တာေတြ Aားလံုးကေတာ့ AတုAေယာင္ ေတြခ်ည္းပါပဲ။ Aကယ္၍ တစံုတစ္ေယာက္က ခင္ဗ်ားကို သူ႕မွာ ဘုရားနဲ႔
လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆက္သြယ္နိုင္တဲ့ နည္းလမ္းရိွတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူဟာ ဘုရားရဲ့ AထူးAခြင့္Aာဏာ ရထားတဲ့ (Special Power ရထားတဲ့) ကမၻာႀကီးAတြက္ Aေစခံသူ
(သို႔မဟုတ္) ဦးေဆာင္သူ ဆိုရင္ေတာ့ မိတ္ေဆြေရ . . ခင္ဗ်ားေတာ့ မၾကာခင္ သိမ္းသြင္း ခံရေတာ့မယ္ဆိုတာ ႀကိဳသိေပေတာ့။

ေနာက္ဆံုးAခ်က္ကေတာ့ -
Aသင္းသားေတြ တိုးတက္ႀကီးပြားလာတာ၊ ပိုမိုရင့္က်က္ ေျပာင္းလဲလာတာကို လံုးဝမလိုလားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ရိွတဲ့ Aဖြဲ႕Aစည္း ေတြပဲေပါ့။ ဘုရားရွင္ရဲ့
သင္းAုပ္ေကာင္းဆိုတာ ဒီလိုေခါင္းေဆာင္မ်ဳိး ဘယ္ျဖစ္ႏိုငပ္ါ့မလဲ။ သင္းAုပ္ေကာင္းဟာ Aသင္းသားAားလံုး ရင့္က်က္ေျပာင္းလ ဲလာေAာင္ Aားသြန္ခြန္စိုက္
ႀကိဳးစားပန္းစား ေျပာင္းလဲေပးႏိိုင္မယ့္သူပ ဲျဖစ္ရမယ္ေလ။ လိုAပ္တဲ့ (သင္ၾကားသင့္တဲ့) နႈတ္ကပတ္ေတာ္ Aခ်က္ Aလက္ကို မပ်င္းမရိဘ ဲသင္ၾကားေပးနိုင္တဲ့
သူမ်ဳိးလည္း ျဖစ္သင့္တယ္။ Aခ်ဳိ႕Aသင္းAဖြဲ႕က်ေတာ့ Aသင္းသားေတြ မရင့္က်က္ေလ ပိုေပ်ာ္ေလပဲ။ လြယ္လြယ္ေလး Aုပ္ခ်ဳပ္လို႕ရတာေၾကာင့္ပဲေပါ့။ Brainwashing

လို႕ေခၚတဲ့ recaption engraving မွားယြင္းတဲ့ AယူAဆကို Aမွန္ပါလို႔ တစ္သက္လံုး လက္ခံယူဆ က်င့္သံုးေAာင္ ျပဳလုပ္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ Aုပ္ခ်ဳပ္ၾကတယ္။

တျခားAခ်က္ လကၡဏာေလးေတြေတာ့ ရိွပါေသးတယ္။ Aထက္ေဖၚျပပါ Aခ်က္လကၡဏာမ်ားကေတာ့ Aဓိက ပါပဲ။ သိျပီလားမိတ္ေဆြ။ သိရံုနဲ႕ မလံုေလာက္ပါ။ Aသိနွင့္
ဆင္ျခင္ပါ။ ေဆာင္ရန္ေဆာင္ပါ။ ေရွာင္ရန္ေရွာင္ပါ။

၁။ ေမာ္မြန္Aဖြဲ႕ရဲ့ Aဓိက ယံုၾကည္ခ်က္က ဘာလဲ။
ေရွ႕မွ ဦးေဆာင္သူက Uပမာေကာင္းမ်ားျပသျခင္းAားျဖင့္ လမ္းညႊန္လႈပ္ရွားတဲ့Aဖြဲ႕ (ဒါမွမဟုတ္) လူ႔တန္ဖိုး၊
လူ႔စည္းမ်U ္းမ်ားကို တေသြမသိမ္း လိုက္နာက်င့္သံုးျဖင့္ လူ႔တန္ဖိုးကို တိုးေစတဲ့ Aဖြဲ႕ဆိုလွ် င္ ”ေမာ္မြန္” Aဖြဲ႕ပဲေပါ့။ ရိုးစင္းတဲ့
လက္ခံယံုၾကည္ခ်က္မ်ားပါပဲ။ ဒါေပမယ့္လည္းေလ Aဲဒီယံုၾကည္ခ်က္ေတြက လံုးဝကို မွားေနၾကတယ္။

သူတို႔ရဲ့ယံုၾကည္ခ်က္ကေတာ့ ‘မိုနိုရီ’ လို႕Aမည္ရတဲ့ ေကာင္းကင္တမန္တပါးက Upstate New York မွာ ေရႊျပားမ်ားစြာကို
လာထားခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထိုေရႊျပားမ်ားကို Joseph Smith ဆိုသူက ရွာေဖြေတြ႕ရိွမိေၾကာင္း၊ ထိုေရႊျပားမ်ားကုိ Aေျခခံ၍
”ေမာ္မြန္”က်မ္းစာAုပက္ို Joseph Smith က ေရးသားလာခဲ့ေျကာင္း၊ ထိုစာAုပ္မွာ ”ေမာ္မြန္” Aသင္းတစ္ခုလံုးရဲ့ Aဓိက
AေျခခံAုတ္ျဖစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုစာAုပ္ကို Aေျချပဳျပီး ေနာက္ထပ္ ထြက္လာတဲ့ စာAုပ္ (၂) Aုပ္ျဖစ္တဲ့ “Doctrine and

Covenants” နဲ႕ ”The Pearl of Great Price, to be divinely inspired” ဆိုတဲ့ စာAုပ္ (၂) Aုပ္ကိုလည္း လက္ခံျပီး
လိုက္နာက်င့္သံုးေၾကာင္း Aစရိွသည္တို႕ေပါ့။

”ေမာ္မြန္” ဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ မဟုတ္ပါဘူး။

Aဓိကကြဲလြဲတဲ့Aခ်က္ကေတာ့ ” ကယ္တင္ျခင္းဆိုတာ ဘုရားသားေတာ္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း ေၾကာင့္ရတာ”
ဆိုတာကို သူတို႔က လံုးဝလက္မခံၾကဘူး။ ”ေမာ္မြန္” Aသင္းသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာျပီ ဆိုတာနဲ႕ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္

ႀကိဳးစားျပီး ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ေနရာရေAာင္ ယူနိုင္ရ မယ္ဆိုတဲ့ သြန္သင္ခ်ကန္ဲ႔ သြန္သင္တယ္။

ေနာက္ထပ္သြန္သင္ခ်က္ကေတာ့ ဘုရားသခင္တစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ Aခ်ဳပ္AျခာAာဏာပိုင္ မဟုတ္ဘ ဲသူတို႔ ေမာ္မြန္Aသင္းသားAားလံုး လည္း က်င့္ျကံနိုင္ရင္
ဘုရားမ်ားျဖစ္ၾကမယ္ ဆိုတာပါပဲ။ (ဘုရားလိုျဖစ္ခ်င္လို႔ ေAာက္ျပဳတ္က်လာခဲ့တဲ့ စာတန္မာရ္နတ္ကို မိတ္ေဆြ Aမွတ္ရလိုက္ မယ္ဆိုရင္ေပါ့ေလ)

ေနာက္ထပ္ သြန္သင္ခ်က ္ကေတာ့ ဘုရားဆိုတာ ဝိညာU ္တမ်ဳိးထ ဲမဟုတ္ဘ ဲလူကဲ့သို႔ Aေသြး ရိွေၾကာင္း၊ Aရိုးလည္းရိွေၾကာင္း၊ ကိုင္တြယ္လို႔ ရေၾကာင္း ဆိုတာပါပဲ။

ေနာက္ထပ္သြန္သင္ခ်က္ကေတာ့ ” ယခုပင္ ငါတို႔ ျဖစ္တည္သကဲ့သို့ သူလည္း ျဖစ္ခဲ့၏။ ယခုပင္ သူသည္ ျဖစ္တည္သကဲ့သို႔ ငါတို႔သည္ ျဖစ္ၾကမည္။” ဆိုတာပါပဲ။

နွစ္စU ္နွစ္တိုင္း ေမာ္မြန္Aဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သူတို႔စိတ္တိုင္းက် စည္းကမ္းမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလ ဲေလ့ရိွတယ္။ Aတိုခ်ဳံး ေျပာရရင္ေတာ့ ”ေမာ္မြန္”
Aသင္းေတာ္ဟာ ေAာင္ျမင္ႀကီးထြား လာတယ္။ Aသင္းသားလည္း ဒုနဲ႕ေဒး ျဖစ္လာတယ္။ ပံုစံနမူနာေကာင္း ျပျခင္းAားျဖင့္ Aသက္ရွင္ေနၾကေပမဲ့
(တူသေယာင္ေယာင္နဲ႕) ဘုရားရဲ့စစ္မွန္တဲ့ Aမွန္တရားနဲ႕ကေတာ့ ဟိုးAေဝးႀကီးမွာ ကြာေဝးေနလ်က္ပါ မိတ္ေဆြ။

၂။ ေယေဟာဝါသက္ေသခံမ်ား Aဖြဲ႕ရဲ့ Aဓိက ယံုၾကည္သြန္သင္ခ်က္က ဘာလဲ။
‘ကယ္တင္ျခင္းကို ရယူလိုလွ်င္ ေယေဟာဝါAတြက္ သက္ေသခံျခင္းရိွရမယ္” ဆိုတာပါပဲ။ (Aေသြးသြန္းျခင္း
မရိွလွ်င္ Aျပစ္လႊတ္ျခင္းမရိွ” ဆိုတာပ ဲၾကားဖူးပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ၾကမွ သက္ေသခံျခင္းမရိွလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္း
မရိွတဲ့။ A့ံၾသေလစြ)။ ကယ္တင္ျခင္းကို ရယူလိုလွ်င္ လမ္းမ်ားသို႔ သြား၍ ေယေဟာဝါ (ခမည္းေတာ္ဘုရား)
Aတြက္ သက္ေသခံရမယ္ ဆိုတာကိုAၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ၾကတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခရစ္ယာန္ေတြနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ Aဓိက ကြဲလြဲခ်က္ကေတာ့ (ထံုးစံAတိုင္းေပါ့) ေယရႈခရစ္ေတာ္
ဆီမွာပါပဲ။ သူတို႔က ”ခရစ္ေတာ္ဟာ ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရတဲ့ ဘုရားေတြထဲက ဘုရားတစ္ပါးျဖစ္တယ္။” လို႔
ယံုၾကည္တယ္။ ေယာ၊ ၁း၁ ကိုလည္း ” AစAဦး၌ နႈတ္ကပတ္ေတာ္ရိွ၏။ . . . ထိုနႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း
ဘုရားတစ္ပါးျဖစ္၏” တဲ့။ သူတို႔Aဖြဲ႕ကေတာ့ ခမည္းေတာ္ဘုရားမွ ခမည္းေတာ္ဘုရားပါပဲ။(ေမးပါရေစ မိတ္ေဆြ
ခမည္းေတာ္ဘုရားက ဘယ္သူလ)ဲ။

Aလံေတြ၊ မဲေပးတာေတြ၊ စစ္တပ္ထဲမဝင္ရတာေတြ၊ ျပည္သူေတြAတြက္ စည္းေဝးရာခန္းမေတြကို လံုးဝဦးစား မေပးၾကဘ ဲခမည္းေတာ္ ဘုရားAတြက္
သက္ေသခံေရးသာလွ်င္ Aဓိကျဖစ္ေၾကာင္း Aၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္ျပီး လက္ေတြ႔မွာ လိုက္ေလွ်ာက္သက္ေသျပၾကတယ္။
ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ မက်င္းပရ။
ေမြးေန႔ပြဲ မက်င္းပရ။
ေသြးမလွဴရ။ ေသြးမသြင္းရ။
Aဓိကျပႆနာကေတာ့ တကယ္ပ ဲကယ္တင္ျခင္းရမရ (ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ ရိွမရိွ) ဆိုတာပါပဲ။

ေယေဟာဝါသက္ေသမ်ား ကေတာ့ Aရင္တုန္းကေတာ့ ၁၉၁၄ မွာ ကမၻာပ်က္မယ္ဆိုျပီး ကမၻာႀကီးကို လံႈ႕ေဆာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၁၄ မွာ ကမၻာႀကီး မပ်က္ခဲ့ပါဘူး။
တစ္ခါက်မ္းစာထဲမွာပါတဲ့ ၁၄၄,ဝဝဝ (တစ္သိန္းေလးေသာင္းေလးေထာင္) Aသင္းဝင္ဆိုတာ သူတို႔ကိုေျပာတာပါ ဆိုျပီး Aသံလႊင့္ၾကျပန္ေကာ။ တစ္ခါ
သူတို႔Aသင္းသားဦးေရ ၁၄၄,ဝဝဝ လည္းေက်ာ္ေကာ သူတို႔ဟာ ေရွးသန္႔ရွင္းသူေတြ ျဖစ္လာျပီး ကမၻာႀကီးကို မၾကာမီ
Aေမြခံၾကရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေစာဒကတက္ၾကျပန္ပါေကာ။

ခရစ္ယာန္ဘာသာကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္တာနဲ႔ ကယ္တင္ျခင္းရပါတယ္။ သူတို႔က်ေတာ့ ယံုၾကည္လို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး။ ေကာင္းတဲ့ Aလုပ္၊
သက္ေသခံတဲ့Aလုပ္ကို Aဆက္မျပတ္လုပ္ေနမွ ကယ္တင္ျခင္းရတာတဲ့။ က်မ္းစာထဲမွာ မပါတဲ့ Aခ်ဳိ႕ေသာ Aယူဝါဒ မ်ားကိုလည္း လက္ခကံ်င့္သံုးၾကတယ္။

၃။ ယူနီေတးရီးယန္းေတြရဲ့ Aဓိကယံုၾကည္ခ်က္က ဘာလဲ။
သံုးပါးတစ္ဆူဆိုတာကို မယံုဘူး။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ တစ္ေယာက္ထဲျဖစ္တယ္ဆိုတာ မယံုဘူး။
သူတို႔Aဆိုကေတာ့ ဘုရားသခင္ကိုပ ဲကိုးကြယ္ပါ။ ဘာသာေရးကိုင္းရိႈင္းတဲ့ လူမႈေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး
Aဖြဲ႕ေတြAေနနဲ႔ စံနမူနာျပဳ ေေနထိုင္ျပၾကတယ္။ Aက်ဳိးAေၾကာင္း ခိုင္မာတဲ့ Aခ်က္Aလက္မ်ားကို
ယံုၾကည္ၾကတယ္။ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားျခင္း၊ ကူညီရိုင္းပင္းၾကျခင္းကို
AထူးAေလးAနက္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ ၾကတယ္။

ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္မွသာလွ်င္ကယ္တင္ျခင္းရမယ္ဆိုတာကို လံုးဝမယံုဘ ဲလူ႔Aခြင့္Aေရးေတြေပၚမွာ၊
ကုလသမၼဂAေပၚမွာ၊ ပညာေရး ျမင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြAေပၚမွာ၊ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရး
လႈပ္ရွားမႈေတြ ေပၚမွာ၊ နယူးကလီးယားလက္နက္တိုက္ဖ်က္ေရး Aေပၚမွာ သက္၀င္ ယံုၾကည္ၾကတယ္။
ဘုရားသခင္ကိုလည္း ယံုၾကည္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေယရႈကိုေတာ့ မယံုၾကည္ဘူး။

၁၉၆၁မွာ သူတို႕Aဖြဲ႕က Universalist ဆိုတဲ့ Aဖြဲ႕နဲ႔ Aျပီးသတ္ပူးေပါင္းလိုက္ၾကျပီး ၁၉ရာစုမွာ
လံႈ႕ေဆာ္ေၾကျငာတာကေတာ့ ကယ္တင္ျခင္း ဆိုတာ လူသားတိုင္းAတြက္ ျဖစ္တယ္။ ေနာင္တရျပီး Aျပစ္ဝန္ခ်ျပီး ေတာင္းပန္ပန္ မေတာင္းပန္ပန္ ကယ္တင္ျခင္းကို
Aားလံုးကရျပီးျဖစ္တယ္တဲ့။ ဒိြဟျဖစ္စရာ Aခ်က္ကေတာ့ Universalist ေတြက ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘုရားသခင္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ယံုျပီး ယူနီေတးရီးယန္း ေတြက်ေတာ့
မယံုၾကဘူး။ ဘယ္လိုမ်ား AဲဒီAုပ္စုနွစ္စု ေပါင္းစပ္သြားၾကပါလိမ့္။

ယေန႕ကာလမ်ားမွာေတာ့ Aဆိုတင္ျပခ်က္တစ္ခု ထြက္လာတိုင္း ဒါဟာ လူသားခ်င္းစာနာေထာကထ္ားတဲ့ လူမ်ားဆီကလား။ ယူနီေတးရီးယန္းေတြဆီကလား။
ဘုရားမဲ့ဝါဒီေတြဆီကလား။ ဆိုျပီး ရႈပ္ကုန္ေတာ့တာပါပဲ။

၄။ ယူနီဖီေကးရွင္းAသင္းေတာ္ရဲ့ Aဓိကသြန္သင္ခ်က္က ဘာလဲ။
Aေမရိကားမွာ ဗဟိုဌာနAျဖစ္ ၁၉၇၂ မွာ ဖြင့္လွစ္လာနိုင္ခဲ့တဲ့ ယူနီဖီေကးရွင္းAသင္းေတာ္မ်ားဟာ တည္ေထာင္သူ သင္းAုပ္ဆရာ စုမိုင္မြန္း ကို Aဓိကဗဟိုျပဳထားတာပါ။
ကိုရီးယားမွာ စတင္ျပီး Aသင္းေတာ္တည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။

ဆရာ’မြန္း’ ယံုတာကေတာ့ ကမၻာ့ျပႆနာAားလံုးကို Aျပီးသတ္ေျဖရွင္းေပးနိုင္မယ့္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ဟာလည္း
Aျခားသူမဟုတ္ဘ ဲသူပဲျဖစ္ေန တယ္ဆိုတာကိုလည္း ေၾကျငာတယ္။

ဘုရား ကိုယ္တိုင္က ဆရာမြန္းကို တိုက္ရိုက္ေပးAပ္တဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္၊ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားAားလံုး
လိုက္နာၾက ရမယ္လို့ Aမိန္႔ ေပးပါတယ္။

Aာဒံ(၃) ေယာက္ Aားျဖင့္ ဘုရားက ကမၻာႀကီးကိုကယ္တင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္။

ပထမAာဒံနဲ႔ သူ႔မိန္းမEဝက Aျပစ္လုပ္မိလို႔ ကမၻာႀကီးကိုAေမြမခံနိုင္ၾကဘူးတဲ့။

ဒုတိယAာဒံ ကေတာ့ ေယရႈခရစ္ေတာ္ပ ဲျဖစ္တယ္တဲ့။ Aသင့္ေတာ္ဆံုး လူတစ္ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္လက္ထပ္ျပီး
ကမၻာ့နိုင္ငံေရး Aာဏာကို ေရာမAင္ပါယာ လက္မွ ရေAာင္ယူရမွာတဲ့။ ဒီလိုျဖစ္ရမဲ့Aစား မာရ္နတ္စာတန္က ခရစ္ေတာ္ရဲ့
ခနၶာကိုယ္ထဲကို သူကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ျပီး Aေသသတ္ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္တာပဲ။ မ်ဳိးဆက္လည္း မျပန္႔ပြား နိုင္သလို
ဘုရားရဲ့ကယ္တင္ျခငး္AစီစU ္လည္း ပ်က္သုန္းသြားေတာ့တာပါပဲ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘုရား မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားရဲ့
AႀကံAစည္Aားလံုးကို ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့လူလို႔ပ ဲဆရာမြန္းက သြန္သင္တယ္။ သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရား ရိွတာကိုယံုၾကည္ေပမယ့္
ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္တာကို မယံုၾကည္ဘူး။

တတိယAာဒံဟာ သူပဲျဖစ္တယ္လို႔ မေျပာရံုတမယ္ပါပဲ။ တတိယAာဒံဟာ ဒုတိယAာဒံမလုပ္နိုင္ခဲ့တာေတြကို လုပ္လိမ့္မယ္။ Aိမ္ေထာင္ျပဳ မယ္။ တိုးပြားေAာင္လုပ္မယ္။
နိုင္ငံေရးAာဏာကို သူ႔လက္ထဲေရာက္ေAာင္ လုပ္ျပီး ကမၻာႀကီးကိုကယ္တင္မယ္တဲ့ေလ။

မြန္းရဲ့Aဖြဲ႕၀င္ Aသင္းသားေတြAားလံုးဟာ လွ်ဳိ႕ဝွက္လမ္းစU ္ Aက်င့္ျဖင့္က်င့္ရတဲ့ ေကာင္းကင္နွင့္ဆိုင္တဲ့ လွည့္ဖ်ားနည္းလမ္းမ်ားကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ၾကျပီး
ထိုနည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ လူေတြကို မ်က္စိေမွာက္မွားေAာင္ ေျပာဆိုျပီး Aလွဴေငြေတာင္းၾကတာာပဲ။ Aခုေတာ့ သူတို႔ရဲ့ ဒီAင္ပါယာစနစ္၊ (ပိုက္ဆံေတာင္းတဲ့စနစ္ ႀကီး)ကို
ကမၻာႀကီးက ေတာ္ေတာ္သိသြားျပီး Aားလံုးကက်U ္ေရွာင္လာၾကျပီေလ။

ယူနီဖီေကးရွင္းAသင္းေတာ္ရဲ့ ယခင္က Aသင္းသားျဖစ္ခဲ့တဲ့ ‘မူးနီး’ ကေျပာတာကေတာ့ Aေရွ႕တိုင္း တိုင္းသား မ်ားရဲ့လွည့္ဖ်ားျခင္း ပညာ ရပ္ဆန္းမ်ားကို သံုးျပီး
လမ္းမွားေနတဲ့ ေလလြင့္လူငယ္မ်ားကို မမွန္ကန္တဲ့ သူတို႔ရဲ့ လိမ္လည္လွည့္ျဖား နည္းလမ္းမ်ားကို ဦးေနွာက္ထဲသို႔ ရိုက္သြင္းျပီး Aသင္းသားျဖစ္ေAာင္ စျပီးလုပ္ၾကေတာ့
တာပါပဲ။ သူတို႔ကို Aသင္းသားျဖစ္ေAာင္ ‘Aခ်စ္ေမတၲာ’ Aတုနဲ႕ လိမ္လည္ေျပာဆို ခ်စ္ေယာင္ေဆာင္ ဟန္ျပၾကျပီး ထိုမွတဆင့္
Aသင္းေတာ္ထဲသို႔ ေရာက္ေAာင္ေခၚလာၾကတယ္။ ထိုမွတဖန္ Aသင္းသားေတြရဲ့ Aိမ္ကိုေခၚေဆာင္သြားၾကျပီး သူတို႔နဲ႔ Aတူတူေနၾကေစတယ္၊
တစ္ဖြဲ႔တည္းသေဘာေပါ့ေလ။

AဲဒီAိမ္ေတြကိုေရာက္ေတာ့ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ Aိပ္ခြင့္မေပးၾကဘူး၊ Aသံနက္ႀကီးေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ့ေဆာင္ပုဒ္ေတြ၊ ယူဆခ်က္ေတြ ဒါေတြ လုပ္ရမယ္ ၊ ဒါေတြမလုပ္ရဘူး
Aစရိွတာေတြကို Aႀကိမ္ႀကိမ္ ေAာ္ေငါက္ ေျပာဆို လာလိုက္တာ ေနာက္ဆံုး ဒီလူသစ္ေတြဟာ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္ကုန္တဲ့ Aထိပါပဲ။ ဦေဏွာက္ေဆးျခင္း ပညာနဲ႔
ဂိုဏ္းျပန္႔ပြားေAာင္လုပ္နည္းပါ။

ဒီလိုလုပ္ျပီးတာနဲ႔ လမ္းေတြမွာခ်ေပးျပီး တျခားလူေတြကို Aသင္းသားျဖစ္ေAာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပိုက္ဆံ ရေAာင္ ေတာင္းခိုင္းတာ မို်းေသာ္လည္းေကာင္း
လုပ္ခိုင္းေတာ့တာပါပဲ။ တေန႔တာလုပ္ငန္းစU ္ ျပီးဆံုးျပီဆိုတာနဲ႔ Aခန္းတစ္ခုထဲမွာ Aားလံုးကိုစုထားျပီး Aစာနည္းနည္းပ ဲေကြ် းျခင္း၊ Aိပ္ေရးမဝ ေAာင္Aိပ္ေစျခင္း၊
ပတ္၀န္းက်င္မွာ နံရံမွလြဲ၍ ေလ့လာစရာဘာမွ မရိွေစျခင္း၊ ျပင္ပေလာကနဲ႔ Aဆက္Aသြယ္ ျပတ္ေစျခင္း တို႔ျဖင့္ တေန႔တာ Aိမ္ျပနခ္ိ်န္မ်ား ကို ကုန္လြန္ေစပါတယ္။
Aခိ်န္ကာလ၊ နွစ္လမ်ား ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ဒီလိုလုပ္ခံခဲ့ရတယ္ဆိုတာ သူတို႔ကို သူတို႔ေတာင္ မသိၾကေတာ့ပါဘူး။

ေငြေၾကးရသထက္ရျပီး ေငြေၾကးAင္Aား Aင္မတန္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာတဲ့ Aဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္လာတာနဲ႕Aမွ် Aဖြဲ႕ဝင္Aင္Aားကို ေငြေၾကး ေျမာက္မ်ားစြာ Aကုန္Aက်ခံျပီး
တိုးခဲ် ့လ်က္ရိွေနပါေတာ့တယ္။ ဟုတ္ကဲ့ Aခုဆက္ေျပာမယ့္ Aခ်က္(၂)ခ်က္ကေတာ့ မိတ္ေဆြကို Aလြန္A့ံAား သင့္ေစပါလိမ့္မယ္။ ကိုးရီးယား မွာရိွတဲ့
ကုမၸဏီႀကီးAေျမာက္Aျမားကို ဒီAဖြဲ႕က ပိုင္ဆိုင္ထားတယ္။ IL Wha Pharmaceutical ကုမၸဏီနဲ႔ Tong Wat Titanium ကုမၸဏီတို႕ဆိုတာ တစ္ကမၻာလံုး သိထားတဲ့
နာမည္ႀကီးကုမၸဏီေတြပါ။ ဒီAဖြဲ႕က ပိုင္ဆိုင္ထားတယ္ေလ။ Aေမရိကားမွာေတာ့ တျခား ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း ဒီAဖြဲ႕က ပိုင္တယ္။ လုပ္ငန္း(၃)

ခုရဲ့နာမည္ကို ေျပာလိုက္ရင္းျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါရေစ။
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၅။ ဟာရီခရစၥတီးနားေတြရဲ့ Aဓိကယံုၾကည္ခ်က္က ဘာပါလဲ၊

ဟိႏၵဴဘာသာမွ ဂိုဏ္းကြဲျပီးျဖစ္လာတဲ့ ဟာရီခရစၥနားဘာသာဝင္ေတြက ‘ခရစၥနား’ ဘုရားသာလွ်င္ Aခ်ဳပ္Aျခာ
Aာဏာပိုင္ျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ျခင္း ပါပဲ။ ဟိႏၵဴမွာ ဘုရားAမ်ားရိွၾကေပမယ့္ Aဓိက တန္ခိုးႀကီးျပီး Aစြမ္းထက္တဲ့
ဘုရား (၃) ပါးကေတာ့ Brahma (ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရား)၊ Shiva (ဖ်က္ဆီးျခငး္ေဘးUပဒ္ Aျပည့္ျဖင့္
ဘုန္းႀကီးေသာဘုရား) နဲ႔ Vishnu ( ျပီးျပည့္စံုျခင္း ေကာင္းခီ်းမဂၤလာမ်ားကို ေပးနိုင္ေသာဘုရား)။

Vishnu ဘုရားဟာ ကမၻာႀကီးမွာျဖစ္တည္ခဲ့တဲ့ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာရိွခဲ့တယ္လို့ သူတို႔ယံုၾကည္ၾကတယ္။ AဲဒီAထဲက
တစ္ဘဝကေတာ့ ‘ခရစၥနား’ ပဲတဲ့။ Aိႏိၵယျပည္မွာ ဒီဘာသာကို ၁၉၃ဝ မွာစျပီး Aေနာက္ဘက္ နိုင္ငံျခားကို
ဘာသာျပန္႔ပြားေAာင္ လပု္ေဆာင္ၾကေတာ့တာပါပဲ။ Aဓိက ဦးေဆာင္သူ Aမည္က ေတာ့ Swami Prabhupada

ပဲျဖစ္တယ္။ ၁၉၆၅ မွာ Aေမရိကားကိုေရာက္လာျပီးေတာ့ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို ‘ဟာရီခရစၥနား’
ဘာသာျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေAာင္ ျကိုးစားလုပ္ေဆာင္ေတာ့တာပဲ။

သူတို႔ရဲ့ Aဓိက သက္ဝင္ယံုၾကည္ခ်က္ကေတာ့ – AရာAားလံုးဟာ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲရံုသာမက တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု
ဆက္စပ္ေနၾကျပီး လူသား Aားလံုးဟာလည္း ဘုရားေတြျဖစ္ၾကတယ္ဆိုတာပါပဲ။ ေသျပီးျပန္ဝင္စား တယ္ဆိုတာကို
AထူးAေလးေပးယုံၾကည္တယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ‘ခရစၥနား’ ဘုရားဆိုတာ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေတြရဲ့ဘုရား၊
ခရစ္ယာန္ ေတြရဲ့ဘုရား၊ မြတ္ဆလင္ ေတြရဲ့ဘုရားနဲ႔ တစ္ဘုရားထ ဲျဖစ္တယ္လို႔ေျပာတယ္။ Aဲဒီတျခားဘာသာေတြက သူတို႔ဘုရားရဲ့ Aဓိကနာမည္ဟာ
‘ခရစၥနား’ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ မသိၾကဘူး၊ သိရင္လည္း လက္မခံၾကဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းရရိွမႈဆိုတာဟာ ‘ခရစၥနား’ တစ္ဦးတည္းကို ကိုးကြယ္ယံုျကည္မွ
ရမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ နာမည္ကြဲမ်ားနဲ႔ သူတို႔ကိုးကြယ္ေနတာ သူ႔ကို စံုစမ္းမႈျပဳေနတာမ်ဳိး ျဖစ္ေစတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း Aလွဴေငြေတြကတာ့ သူပဲရေန တာပါတဲ့။

ေခါင္းေဆာင္ႀကီး Prabhupada သင္ၾကားေပးတဲ့ ၆၄ နည္းလမ္းျဖင့္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျကျပီး ခရစၥနားဘုရားကို ကခုန္ရင္းျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊
AတီးAမႈတ္ ေတးဂီတမ်ားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ ၾကတယ္။ ဘုန္းႀကီးသကၤန္းAရာင္ရိွတဲ့
ဝတ္ရံုကိုဝတ္ၾကျပီး ေယာက်ာ္း ေတြAားလံုးက ေခါင္းကို ေျပာင္ေAာင္တံုးၾကရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဝက္ျမီးပံုစံကဲ့သို့ Aျမီးရွည္ကိုေခါင္းAေနာက္ဖက္မွာ ပံုစံေဖာ္ထားရမယ္တဲ့။
AသီးAရြက္ကိုပ ဲစားရမယ္။ ဒါမွလည္း ဘုရားနဲ႔ ဆက္သြယ္ဆုေတာင္းလို႔ ရမယ္တဲ့။

ေလယU ္ပံ်ကြင္းေတြမွာ Aမ်ားျပည္သူသြားလာတဲ့ ေနရာေတြမွာ သီခ်င္းေတြ၊ ကခုန္ျပီး သူတို႔ရဲ့ဘုရားကို ပူေဇာ္ဂုဏ္ျပဳတာမ်ဳိး မၾကာခဏလုပ္ၾကသလို၊ ကခုန္ရင္းျဖင့္ သူတို႔ရဲ့
စာAုပ္ေတြကိုလည္း ေရာင္းခ်ေလ့ရိွတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ သူတို႔ ဘုရားစားက်က္ေျပာင္းတာပါပဲ။ သူတို႔ဘာသာ စတင္တည္ေထာင္ခဲတ့ဲ့ Aိႏိၵယျပည္ဟာ
Aစာေရစာေခါင္းပါးျခင္း ၊ လူဦးေရAဆမတန္မ်ားလာျခင္း၊ စာမတတ္သူပိုမ်ားလာျခင္း၊ Aမ်ဳိးမ်ဳိးေသာဆင္းရဲဒုကၡမ်ား ႀကဳံေတြ႕လာၾကျခင္းေၾကာင့္
Aေမရိကန္ျပည္ေထာက္စုသို႔ Aလ်င္Aျမန္ ေျပာင္းေျပးလာၾကရေတာ့တာပါပဲ။ ထူးဆန္း တာကေတာ့ ဘာသာစတင္တဲ့Aိႏိၵယျပည္မွာ ဘာသာမျပန္႔ပြားပဲ
ရာစုေပါင္းမ်ားစြာAေမရိကန္ျပည္မွာ ေAာင္ျမင္တိုးတက္လာခဲ့တယ္ ဆိုတာပါပဲ။

၆။ AသိUာဏ္ကို လွမ္း၍ထိန္းခု်ပ္ေစခိုင္းျခင္း၊ ဝိညာU ္မ်ားနဲ့ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ျပႆနာAားလံုးကို Aိပ္ေငြ႕ခ်Aိပ္ေပ်ာ္ေစျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းနဲ့ ဟိႏၵဴဘာသာတရား တို႔ရဲ့
Aဓိကယံုၾကည္ခ်က္က ဘာပါလဲ။

သူတို႔ Aားလံုးမွာတူညီတဲ့AေျခခံAခ်က္ကေတာ့-
လူဆိုတာဟာ-

ျဖစ္တည္မႈတရားရဲ့ ရုပ္ျပရလဒ္တစ္ခုပဲ။
သန္႔စင္မြန္ျမတ္ျပီး ဘုရားတစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္တယ္။
သျခင္းဆိုတာမရိွဘူး။ ဘဝမ်ဴိးစံုကို ကူးေျပာင္းAသက္ရွင္ေနတာမ်ဳိး ျဖစ္တယ္။
ေနာင္ဘဝမ်ားမွာျပန္ဝင္စားျပီး Aတိတ္ကAေၾကာင္းAရာAားလံုးကို တရားျမင္မွတ္နိုင္စြမ္းလည္းရိွတယ္။
ၾကားခံမီဒီယံAျဖစ္လည္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ Aသံုးခ်နိုင္တယ္။
AၾကားAျမင္လည္း ရနိုင္တယ္။

မိတ္ေဆြ ဒီလိုမ်ဳိးေတြဟာ ဘုရားနဲ႔ဘာမွ ဆက္ႏြယ္မႈမရိွဘ ဲစာတန္နဲ႔ နတ္ဆိုးေတြနဲ႔သာ သိကၽြမ္းေနသူမ်ားပါ။

လူကိုယ္ခႏၶာ(Body)၊ စိတ္(Soul) နဲ့ ဝိညာU ္( Spirit)ဆိုျပီး သံုးမ်ဳိးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားတယ္။
ဘုရားသခင္က လူရဲ့ဝိညာU ္ကိုသာ သူ႔ရဲ့သား သမီးေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တာပါ စိတ္(Soul) ကိုမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္
Aထက္ေဖာ္ျပပါ ဘာသာေရးAဖြဲ႕ဝင္ေတြကေတာ့ လူရဲ့စိတ္(Soul)ကို နည္းမ်ဳိးးစံုနဲ႔ လွည့္ျဖားျပီး
လိုခ်င္ၾကတာပါ။ AတိAက်ေျပာမယ္ဆိုရင္ စိတ္ပ်က္စီးျပီဆိုရင္ ခနၶာကေတာ့ပ်က္ျပီးသြားနွင့္ျပီေလ။
စိတ္ေထာင္း ကိုယ္ေၾကဆိုတာမ်ဳိးေပါ့။

တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုေျပာတဲ့ ဇာတိပကတိလူဆိုတာ Aထက္ပါလမ္းစU ္မ်ားကို
က်င့္သံုးတဲ့လူကို ေခၚဆိုတာလည္းျဖစ္တယ္။ ၁ေကာ ၂း၁၄ Aရ ဇာတိပကတလိူဟာ ဘုရားရွင္ရဲ့
ဝိညာU ္ဆုေက်းဇူးမ်ားကို ခံယူနိုင္ခြင့္မရိွပါဘူး။ ဦးေဏွာက္ကို လွမ္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊
Aိပ္ေငြ႕ခ်Aမိန့္ေပး ျခင္းနဲ႔ ေခတ္သစ္လႈပ္ရွားမႈ Aားလံုးဟာ ဇာတိပကတိသေဘာရိွတဲ့Aတြက္
မိမိAျပစ္ကို ေဖာ္ျပဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း၊ ေနာင္တရျခင္း မရိွၾကပါဘူး။ ဒုတိယေမြးျခင္းခံမွ ေကာင္းကင္ဘံု
နိုင္ငံေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရမယ္ဆိုတာလည္း မသင္ၾကား ၾကပါဘူး။ AသိUာဏ္ပညာ၊ Aေျမာ္Aျမင္ ႀကီးရင့္

လာေလေလ သူမ်ားေပၚလႊမ္းမိုးနိုင္ေလေလ။ ထိုမွတဆင့္ ကမၻာႀကီးကို ခု်ပ္ကိုင္နိုင္ျပီး ဘုရားတစ္ပါးျဖစ္လာနိုင္ေလေလလို႔ သင္ၾကားတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခရစ္ယာန္ေတြ သတိျပဳရမယ့္Aခ်က္ကေတာ့ စိတ္နဲ႔ဇာတိလႊမ္းမိုးတဲ့ေနရာ၊ ဘံုေဒသဟာ
ဝိညာU ္နတ္ဆိုးတို႔ရဲ့ေနရာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ ေဗဒင္လကၡဏာ ေမးေနစU ္မွာပ ဲလူေတြထဲကို ဒီနတ္ဆိုးေတြ ဝင္ေရာက္ၾကတာကို မေမ့လိုက္ၾကပါနဲ့ေနာ္။
လူေသကိုကိုင္ျပီး ေသလြန္သူကိုေမးေနတဲ့ ဆရာေတြဟာ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဒီဝိညာU ္ဆိုးေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္စကားေျပာေနၾကတာပါ။ သတိျပဳပါမိတ္ေဆြ။ Aေရွ့တိုင္း မွ
ဘာသာမ်ားAားလံုး ဟိၽႏၵဴဘုရားမ်ားAားလံုး၊ ဦးေဏွာက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ဘာသာတရားမ်ားAားလံုး ေနာကက္ြယ္မွာ မားမားးမတ္မတႀျကီးရပ္ေနတာ မေကာင္းဆိုးရြားေတြပဲ။
စာတန္နဲ့ AေပးAယူလံုးဝမလုပ္ပါနဲ႔။

မိတ္ေဆြ – ေယရႈတစ္ပါးသာ တဖက္သက္ ‘Aေပး’ရိွျပီး ဘာဆိုဘာမွျပန္မယူတာပါ ။ စာတန္ကေတာ့ ‘ေပးျပီးတာနဲ႔ တျပိဳင္နက္ မိတ္ေဆြ Aဆမတန္
Aကုန္ျပန္ေပးရလိမ့္မယ္။ ထိုမွ်မက ငရဲမွာ သူတို႔Aတူဒဏ္ခံဖို႔ မိတ္ေဆြေရြးခ်ယ္လိုက္တာေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ေတာ့မွ စာတန္ မာရ္နတ္နဲ့ AေပးAယူမလုပ္ပါနဲ႔။
မာရ္နတ္ဆီမွ ဘာဆိုဘာမွ လက္မခံပါနဲ႔။

ဘုရားရွင္က မာရ္နတ္ကိုဆီးတားဖို႔ က်မ္းစာAားျဖင့္ သတိေပးေျပာၾကားတယ္။ ဘုရားရွင္က ဘယ္တုန္းကမ်ား ”သင္တို႔သည္ ထက္ျမတ္္ေသာၾကာင့္ မာရ္နတ္ကို
လက္ခံစကားေျပာၾကျခင္းျဖင့္ ညွိနိႈင္း၍တြက္ခ်က္ၾကေလာ့။ Aေပး Aယူျပဳၾကေလာ့” လို႔ မသင္ပါဘူး။ မိတ္ေဆြ ဒီAခ်က္ကို Aထူးသတိျပဳပါ မိတ္ေဆြ။

ရွင္းရွင္းေလးပါ။ မလုပ္နဲ႔ဆိုရင္ မလုပ္နဲ႔ေလ။ ဆီးတားၾကေလာ့ဆို ဆီးတားၾကေလ။

ဒီAဖြဲ႕၊ ဒီနည္းလမ္းကို လိုက္နာၾကတဲ့ လူေတြAားလံုးဟာ Aရာတခုကို Aရမ္းလိုခ်င္ၾကတယ္။ Aဲဒါဘာလဲသိလား မိတ္ေဆြ။ ပါဝါ– တစ္နည္းAားျဖင့္ တျခားလူေတြ
ကိုယ့္ကို သိပ္Aထင္ႀကီးသြားေစေAာင္ ျပနိုင္တဲပ့ါဝါ၊ Aာဏာကို သိပ္မက္ေမာလိုခ်င္ႀကတယ္။ ဘုရားရွင္မပါတဲ့၊ ဘုရားမႀကိဳက္တဲ့ဒီလူနဲ႔၊ ဒီနည္းလမ္း ေတြနဲ႔
မိတ္ေဆြပတ္သက္ေနမယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြဟာ စာတန္မာရ္နတ္နဲ႔ Aေပါင္းAပါတို႔ရဲ့ Aဖြဲ႕ဝင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္မေနဘူးလား။ ဘုရားက Uာဏ္Aသိပညာကို က်မ္းစာဖတ္ျခင္းျဖင့္
ရယူဖို႔ သင္ၾကားတယ္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU ္ေတာ္ကို ဆုေတာငး္ျခင္းျဖင့္လည္း ဒီဆုေက်းဇူးကို ဘိသိက္ေပးျခင္းခံရျခင္းျဖင့္ ရနိုင္တယ္လို့ လည္း သင္ၾကားတယ္။

Aနာဂါတ္ကို ႀကိဳတင္နိမိတ္ဖတ္တဲ့လူေတြ တျခားလူေတြေပၚမွာ ေက်ာ္ေစာ Aနိုင္Aထက္ျပဳခ်င္တဲ့လူေတြ၊ ေသလြန္သူေတြနဲ႔ လက္ခံစကား ေျပာတဲ့လူေတြ သူတို႔ေတြရဲ့ဘဝ
ဘယ္လိုနိဂံုး ခ်ဳပ္ၾကရသလဲလို႔ မိတ္ေဆြထင္ပါသလဲ၊ ညဖက္ဆို ဘယ္လိုမ်က္နွာႀကီးေတြ သူတို႔ဆီကို လာၾကတယ္ လို႔ မိတ္ေဆြစU ္းစားမိပါသလား။

၇။ Aႀကီးမားဆံုးေသာ ယေန႔ရင္ဆိုင္ေနေသာ Aသင္းေတာ္ရဲ့ ျပႆနာဟာ ဘာမ်ားပါလဲ၊
‘စည္းလံုးညီညြတ္မႈမရိွျခင္း’ ပဲေပါ့။ Aျခားမရိွပါ။ မီးေမာင္းထိုးျပပါရေစ။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ခီ်ေဆာင္ျခင္းမခံမီွ၊
သူ႕ရဲ့တပည့္ေတာ္မ်ားAတြက္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့တယ္ဆိုတာ မိတ္ေဆြမွတ္မိပါဦးမလား။ (ေယာဟန္ ၁၇း၂ဝ-၂၁)

ဘာဆုကိုေတာင္းခဲ့တာလ ဲ၊

‘တပည့္ေတာ္Aခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈရိွၾကဖို႔’ ပဲေလ။
ခရစ္ေတာ္ဘုရားကဆုေတာင္းျပီး ဘာဆက္ေျပာပါသလဲ။ ‘တပည့္ေတာ္မ်ားAားလံုးဟာ Aရာရာ ညီညီညြတ္ညြတ္
စည္းစည္းလံုးလံုး ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ ဆိုရင္ သားေတာ္ကို ခမည္းေတာ္က တကယ္ ေစလႊတ္ခဲ့တာပါတကားဆိုျပီး ကမၻာႀကီးက
ယံုၾကည္လက္ခံလာလိမ့္မယ္’ တဲ့။

မိတ္ေဆြ- Eဝံေဂလိလပု္ခ်င္ပါသလား။ ဘုရားစကားနားေထာင္လိုက္ပါ။ တစ္ခုထဲပဲလုပ္ရံုပါပဲ။ ‘တပည့္ေတာ္Aခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈ
ရိွၾကရံုပါပ’ဲ

နားလည္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕မွာ ဒီဟာဘယ္ေလာက္ ခက္ခဲတယ္ဆိုတာကိုေလ။ Aျမဲတမ္းစည္းလံုးညီညြတ္ေနၾကဖို႔ တဦးကိုတစ္ဦး
သည္းခံခြင့္လႊတ္ၾကဖို႔၊ ခ်စ္ၾကဖို႔၊ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး AကူAညီမ်ားေပးၾကဖို႔ဆိုတာ သိပ္လြယ္လြန္းလွတဲ့Aလုပ္မွ မဟတု္တာ။

ဒါေပမယ့္လည္းေလ- ဘုရားရွင္က ဒါေတြAားလံုးကို Uပမာေကာင္းမ်ား ျပသသည့္Aေနျဖင့္ သူ႔Aသက္ရွင္သည္ကာလမ်ားမွာ လုပ္ေဆာင္ ေနထိုင္ ျပသခဲ့ျပီးပါျပီ။

‘စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း’ကို က်မ္းစာထက္ပိုျပီးဦးစားေပးရမယ္. (ဒါမွမဟုတ္) နႈတ္ကပါတ္ေတာ္ Aမွန္တရားထက္ ပိုျပီးဦးစားေပးရမယ္လို႔ ေရွ႕ေန ေယာင္ေယာင္
ကြ် န္ေတာ္ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ‘စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းကိုသာ Aဓိကဆိုျပီး က်မ္းစာAုပ္ကို လႊတ္ပစ္တာမ်ဳိး မျဖစ္ရ ပါဘူး။ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း သာ Aဓိကဆိုျပီး
နႈတ္ကပါတ္ေတာ္နဲ႔ တူသေယာင္ေယာင္ တျခားAေတြးAေခၚ Aယူဝါဒတို႔ကို ေလ့က်င့္ခိုင္း ေနတာမ်ဳိး မျဖစ္ရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ‘ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို ခ်စ္ၾကတဲ့
လူAခ်င္းခ်င္းေတြပဲေလ’ ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ ‘စည္းလံုးညီညြတ္ၾကဖို႔’ လိုမယ္လို႔ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ဘုရားကို ဦးတည္လိုက္မွ ခ်စ္လို႔ရၾကမယ္ေလ။ ခ်စ္ၾကမွ ညီညြတ္ၾကမွာေလ။ ညီညြတ္မႈရိွမွ စည္းလံုးမႈAင္Aား ႀကီးထြားလာမွာေပါ့။ ညီညြတ္မႈရိွမွပ ဲသာသနာကို Aတူတကြ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ၾကမွာေပါ့။ ဒါ ေသာ့ခ်က္ပဲ။

Aဲဒီလိုမ်ဳိးျဖစ္လာတာနဲ့ ဘုရားဆီက တန္ခိုးမ်ား၊ ဘိတ္သိက္ေပးမႈမ်ား Aသင္းေတာ္ေပၚသို႔ သြန္းေလာင္း ခ်လာလိမ့္မယ္။ ကမၻာဦးက်မ္းAရ ဗါဗုလုန္ရဲတိုက္ႀကီးကို
လူသားေတြAားလံုး မိုးထက္ျမင့္ေAာင္ ဝိုင္းဝန္း တည္ေဆာက္ေနခိ်န္မွာ ဘုရားရွင္ျမင္ေတြ႕တဲ့Aခ်က္က Aားလံုးဟာ ဘာသာ စကားတမ်ဳိးတည္းကိုသာ ေျပာၾကျပီး
စည္းလံုးညီညြတ္စြာနဲ႔ Aလုပ္လုပ္ေနၾကတာပ ဲဆိုတာေလ။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူတို႔ကိုေပးတဲ့ ဘုရားရဲ့မွတ္ခ်က္ ကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ၾကည့္ပါ။ ကမၻာဦး ၁၁း၆
‘သူတို႔ဘာကိုပ ဲလုပ္ကိုင္ခ်င္ လုပ္ကိုင္ခ်င္ တစ္ဘာသာစကားထဲေျပာၾကလုိ႔၊ စည္းလံုးညီညြတ္ၾကလို႔ ေAာင္ျမင္ၾကမွာပဲတဲ့။ က ဲရွင္းေကာ။

ဒီေတာ့ ယေန႔Aသင္းေတာ္Aတြက္ေကာ၊?
Aကယ္၍Aသင္းေတာ္ဟာ စည္းလံုးညီညြတ္ေနမယ္ဆိုရင္ ကမၻာနိုင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈေရးစနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို လံုးဝေျပာငး္လဲပစ္လိုက္နိုင္တယ္ ဆိုတာ မိတ္ေဆြ ယံုနိုင္ရဲ့လား၊

သိပ္သာယာလွပတဲ့ ကမၻာႀကီးတစ္ခုကို ကမၻာေပၚရိွ Aသင္းေတာ္မ်ားAားလံုးရဲ့ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲယူလို႔ရတယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြကေတာ့ မျဖစ္နိုင္တာလို႔
ထင္ေကာင္းထင္မယ္။ စိတ္မေကာင္းစရာ ကေတာ့ ဘယ္သူကမွ ဒီလိုျဖစ္ေစဖို႔ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ သိပ္မရိွၾကဘူးေလ။ ပါတီတက္မယ။္ ေပ်ာ္မယ္၊ Aားရင္
စားမယ္၊ ေသာက္မယ္ ၊ ဝါၾကြားမယ္၊ လုပ္ႀကံေျပာဆိုမယ္။ လူဆီက Aခ်စ္ေမတၲာ AကူညီရေAာင္ လိမ္လည္ Aသနားခံေျပာဆိုၾကမယ္။ မနာလိုဝန္တိုမႈ
Aျပည့္ရိွေနျကမယ္။ ရန္ျဖစ္ၾကမယ္။ Aတင္းေျပာၾကမယ္။ ဒါေတြပ ဲျပည့္နွက္ေနၾကတာေလ။
ဘုရားရွင္ကို တကယ္မယံုတဲ့လူေတြ ဒါေတြလုပ္ေဆာင္ေနတာ၊ ဒီလိုပံုစမံ်ဳိး Aသက္ရွင္ေနတာကို ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ဘုရားရွင္ကို တကယ္ယံုၾကည္ျပီး
ဒါေတြလုပ္ျပီး ဒီလိုပံုစံမ်ဳိး Aသက္ရွင္ေနတဲ့လူေတြကို ေျပာင္းလဲၾကဖို႔ ေျပာတာပါ။ Aကယ္၍မ်ား ယံုၾကည္သူတိုင္း ဟာ ဘုရားရွင္ရဲ့ သန့္ရွင္းေသာဝိညာU ္ေတာ္ရဲ့
Aုပ္စိုးလမ္းျပမႈကို Aသက္တာရဲ့ေနရာတိုင္းမွာ ဝန္ခံလိုက္နာမယ္ဆိုရင ္– စည္းလံုးညီညြတ္မႈ Aင္Aားကို ရရိွလာၾကမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘုုရားရွင္ရဲ့
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ ညီညြတ္မႈကို ေပးစြမ္းနိုင္လို႔ပါပဲ။

စည္းလံုးညီညြတ္မႈရိွပါက

တကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈ ပေပ်ာက္ေလ်ာ့နည္းလာမယ္။
တစ္ဦးကိုတစ္ဦးပိုျပီးေလးစားစြာဆက္ဆံလာမယ္။
တစ္ဦးကိုတစ္ဦးAလြန္႔Aလြန္ကို ကူညီလာခ်င္လိမ့္မယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲသိလား။
ညီAစ္ကိုခ်င္းခ်စ္ျခင္းဆိုတာ ဘုရားကိုခ်စ္ျခင္းပဲေလ။ တျခားလူAတြက္မဟုတ္ဘ ဲခရစ္ေတာ္Aတြက္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္တခုေၾကာင့္ Aရာ Aားလံုးကို လက္ခံ
လာနိုင္တာပဲေပါ့။

ေနာက္ဆံုးတင္ျပခ်င္တာကေတာ့
ဘုရားသခင္ရဲ့Aလိုေတာ္ကိုေျမႀကီးေပၚမွာျပည့္စံုေစခ်င္တယ္ ဆိုရင္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ရိွကိုရိွမွာ ျဖစ္မယ္ဆိုတာပါပဲ။

ဘုန္းစည္းစိမ္၌စံပါယ္ေသာခရစေ္တာ္၏ႀကီးျမတ္ေသာနာမေတာ္၌
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