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ကၽြန္ုပ္သည္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရွိပဲလူAၿဖစ္ေလာကသို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ရပါသည္။ ထို႔AတူလူAၿဖစ္လာရာတြင္ လည္း မိဘညီAစ္ကိုေမာင္ႏွမနွင့္ၿမို႔ရာြ ေဒသ
Aစရွိသည္တို႔ကိုလည္းေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ကၽြႏ္ုပ္၏ကိုး ကြယ္ရာကိုေတာ့မိမိကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သကဲ့သို႔၊ ဘုရားေပးထားေသာ
မဟာAခြင့္Aေရးတစ္ရပ္ၿဖစ္သည့္လြပ္ လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္းမည္သူကမွ်ခ်ဳပ္ခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ယေန႔တမလြန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဘာသာတရား
မ်ားႏွင့္ဘုရားမ်ားတို႔ကAေၾကာင္းAရာမ်ားစြာတို႔ၿဖင့္ေကာင္းရာဘံုသို႔ေရာက္မည့္လမ္းကိုသန
ြ ္သင္ၾကပါသည္။ ထိုလမ္းမ်ားAထဲမွ
ကၽြန္ေတာ္ရွင္းလင္းၿပတ္သားစြာေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာလမ္းတစ္ခုAေၾကာင္းကိုေဖာ္ၿပလိုပါသည္။
ဘာနဲ႔သြားသြားေရာက္ေသာလမ္း
ကၽြန္ေတာ္ငယ္စU္ကပင္ၾကားဖူးေသာလမ္းေလးတစ္ခုAေၾကာင္းUီးစြာေၿပာၿပခ်င္ပါသည္။ Aိမ္သို႔မၾကာမ ၾကာလာတတ္ေသာေယေဟာ၀ါေခၚ
ကင္းေမွ်ာ္စင္Aဖြဲ႕မွUီးေလးၾကီးတစ္Uီးရွိပါသည္။ သူလာလွ်င္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမာင္ႏွမမ်ားAလြန္၀မ္းသာၾကပါသည္။ Aဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
မုန္႔မ်ိဳးစံုပါလာတတ္သည့္Aတြက္ကၽြန္ေတာ္ တို႔စားရ ၍၀မ္းသာၾကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့ဖခင္ႏွင့္ မိခင္ၾကီးကေတာ့ထိုUီးေလးၾကီးလာလွ်င္စိတ္ ညစ္ၾကရသည္။
Aလုပ္မAားသည့္ၾကားကပင္ Aားနာတတ္ေသာAမိုးႏွင့္ Aပါးသည္Aခ်ိန္ေပး၍ဖထီးၾကီး၏ တရားကို နာယူၾကရေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။
Aိမ္သို႔မၾကာမၾကာလာတတ္ေသာဖတီးၾကီးသည္တလလည္း မဟုတ္၊ တစ္ႏွစ္လည္း မကၾကာလာေသာAခါAေဖ စိတ္မရွည္ေတာ့ပါ။ ဒီလိုႏွင့္တစ္ေန႔မွာဖထီးၾကီးကAေဖ့ကို
တရားေဟာေနစU္AေဖကAသံက်ယ္ၾကီးၿဖင့္ – ‘ခင္ဗ်ားတို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လမ္းတစ္ခုထည္းရဲ႕ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ဖို႔သာြ းေနၾကတယ္။ Aခ်ိဳ႕ကကားနဲ႕၊ Aခ်ိဳ႕ကလွည္းနဲ႕၊
Aခ်ိဳ႕ကေၿခလ်င္သြားေနၾကေပမဲ့တစ္ေန႔ေတာ့ Aားလံုးဟာ Aဲ့ဒီ ပန္းတိုင္ကိုေရာက္မွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ဘာနဲ႔ဘာမွေကာင္းတယ္မေကာင္းဘူးဟုလာေဟာေနလွ်င္
Aစ္ကိုၾကီးပင္ပန္းရံုပဲရွိမယ္။ Aၿမဲတန္း လာလည္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဒီတရားAတြက္ဆိုမလာပါနဲ’႔ ဟုAေဖက ဆိုရာဖထီးၾကီးက ‘ဘယ္ေတာ့မွမလာေတာ့ဘူး’
ဟုဆိုလွ်က္စိတ္ဆိုးကာၿပန္သြားပါသည္။
ယံုသ ူၿဖစ္ေစ၊ မယံုသ ူၿဖစ္ေ စ ေရာက္ေ သာလမ္း
ကၽြန္ေတာ္E၀ံေဂလိAမႈေတာ္စတင္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္Aသင္းေတာ္လူၾကီးတစ္Uီးႏွင့္ေတြ႕ဆံုစကား ေၿပာခြင့္ရပါသည္။
သူသည္ဘုရားတရားAလြန္ကိုင္းရိႈင္းၿပီးဘုရားေက်ာင္းလည္းမွန္မွန္တက္ကာစိတ္ရင္းေစတ နာAလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဆရာ၀န္ၾကီးတစ္Uီးလည္းၿဖစ္ပါသည္။
သူကကၽြန္ေတာ္ E၀ံေဂလိAမႈေတာ္ထမ္း ေဆာင္ေနတာကိုလည္း သိေရာဒီလိုေၿပာပါတယ္။ ‘မင္းကိုေၿပာခ်င္တာတစ္ခုရွိတယ္-ဒါေပမဲ့မေၿပာေတာ့ပါဘူး’
ဟုစကားAစပ်ိဳးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ‘ေၿပာပါေဒါက္တာ ကၽြန္ေတာ္ကလည္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေၿပာတာ ကိုလက္ခံပါတယ္’ ဟုလည္းဆိုလိုက္ေရာ’
မင္းတို႔E၀ံေဂလိတရားက လြဲေနတယ္၊ ေယရႈကိုယံုၾကည္လက္ခံဖို႔A တင္းလိုက္ေၿပာေနၾကတယ္၊ ေယရႈကားတိုင္ထက္မွာAေသခံၿခင္းဟာပထမ Aာဒံရဲ႕Aၿပစ္ေတြ
Aားလံုးကို ေနာက္ဆံုးAာဒံၿဖစ္တဲ့ေယရႈကယူတင္လိုက္ၿပီၿဖစ္တဲ့Aတြက္လူသားAားလံုးငရဲသာြ းစရာမလိုေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မင္းတို႔Aမွန္ေၿပာရမဲ့
E၀ံေဂလိသတင္းစကားကခင္ဗ်ားတို႔Aားလံုးငရဲမွလြတ္ေၿမာက္သြားၿပီ၊ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ေယရႈက ခင္ဗ်ားတို႔Aၿပစ္ရဲ႕ကိုယ္စား
Aေသခံကာကယ္တင္ေပးခဲ့ၿပီးၿဖစ္လို႔ဆိုတာကိုပဲေၿပာရ မွာၿဖစ္တယ္။ ေယရႈကိုယံုၾကည္ဖို႔ေၿပာစရာမလိုဘူး’ ဟူ၍ၿဖစ္ပါသည္။
ဘာသာတူၿပီးယံုၾကည္မႈမ တူေ သာလမ္း
ကၽြန္ေတာ္တို႔သမၼာက်မ္းစာသင္ၾကားရာေန႔တြင္ဆရာၾကီးမွေၿပာၿပေသာAေၾကာင္းAရာၿဖစ္ပါသည္။ သူ သည္ဘာသာေရးေဆြးေႏြးပြတ
ဲ စ္ခုသို႔
တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္မယံုၾကည္သူသ ဘာပတိၾကီးမွစၿပီးေမးပါသည္။ ‘ခရစ္ယာန္တို႔ရဲ႕သမၼာက်မ္း
AဆိုAရေယရႈAားၿဖင့္သာလွ်င္လူသားတိုင္း ေကာင္းကင္ဘဲူသို႔ေရာက္ႏိုင္သည္ဟုဆိုပါသည္။ လူေကာင္းလူေတာ္မ်ားေရာေကာင္းကင္ ဘံုသို႔မေရာက္ႏိုင္ဘူး လား၊ Uပမာဂႏၶီတို႔လိုလူမ်ိဳးေတြေပါ့’ ဟုေမးလွ်င္က်မ္းစာေက်ာင္းတစ္ခုမွဆရာမၾကီးကထၿပီး ‘ေယရႈရဲ႕ေတာင္ ေပၚေဒသနာ Aရသူတို႔ဟာ လည္းေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္’
ဟုေၿဖပါသည္။ ထိုAခါသဘာပတိၾကီး က ‘Aထက္ပါAေၾကာင္းAရာကို မည္သူကထပ္ၿပီးေဆြးေႏြးခ်င္ ပါေသးသလဲ’ ဟုAခြင့္ေပးသည့္Aတြက္ဆရာ ကထၿပီး ‘ၿပီးခဲ့တ့ႏ
ဲ ွစ္က
ဆရာၾကီးဘီလီဂေရဟန္ရဲ႕ သားၿမန္မာၿပည္ကိုလာသြားပါတယ္။ ဆရာၾကီးဘီလီဂေရဟန္ ဟာေဒါက္တာဘြဲ႕ (၁၂) ခုရသလို ဘုရားသားစစ္ၾကီးတစ္Uီးလည္းၿဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ဟာဆရာၾကီးဘီလီဂေရ ဟန္ရဲ႕သားၿဖစ္သည့္Aတြက္ ဘုရားေၿမးဆိုၿပီး AလိုAေလွ်ာက္ေကာင္းကင္ဘံုသို႔မေရာက္ႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္
ကိုယ္တိုင္ကလည္းေယရႈကို လက္ခံဖို႔လိုAပ္ပါတယ္ဟုဆိုခဲ့ပါတယ္’ ဟုေၿပာပါသည္။ ထိုAခါသဘာပတိၾကီးက ခရစ္ယာန္ဘာသာတြင္ ဘာသာတူၾကေသာ္လည္း
ယံုၾကည္မႈႏွစ္မ်ိဳးကြဲေနပါလားဟုမွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ယေန႔ၿမန္မာၿပည္ရွိခရစ္ယာန္Aမ်ားစုသည္ လမ္းAားလံုးေကာင္းရာဘံုသို ႔ေရာက္သည္ဆိုသည့္
လစ္ဘရယ္၀ါဒကိုAမ်ားစုလက္ခံထားၾကပါသည္။
ဘာသာတရားမ်ား၏လမ္း
ဘာသာတရားAားလံုးတူညီေသာAေၿခခံကိုသင္ၾကားေပးလွ်က္Aားလံုးေသာလမ္းကတစ္ခုတည္းေသာ ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ေစသည္ဟူေသာ
Aယူ၀ါဒသည္လူAမ်ားလက္ခံေသာတရားလမ္းၿဖစ္ၿပီးေယရႈAားၿဖင့္သာ ဆိုေသာလမ္းကိုေတာ့Aၿမင္က်U္းေၿမာင္းသည့္လမ္းဟုဆိုၾကပါသည္။
ဘုရားဆိုင္ရာသြန္သင္မႈကိုၾကည့္လွ်င္ Aလႅာမွတစ္ပါးAၿခားေသာဘုရားမရွိ၊ ခရစ္ယာန္ကသံုးပါးတစ္ဆူဘုရား၊ ဟိႏၵဴႏွင့္ဗုဒၶဘာသာကဘုရားမ်ားစြာရွိ
သည္ဟုသြန္သင္ပါသည္။ တရားသေဘာကိုၿပန္ၾကည့္ေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကေယရႈAားၿဖင့္သာလွ်င္ လူသားတိုင္း ေကာင္းရာဘံုသို႔ ေရာက္ႏိုင္ၿပီးေယရႈ၏
မစကူညီမႈAားၿဖင့္သာလွ်င္ပညတ္တို႔ကိုစံႏႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္စြာက်င့္ႏိုင္ မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ က်န္ေသာဘာသာတရားAားလံုးက
မိမိကိုယ္တိုင္ၾကိဳးစားက်င့္ၾကံAားထုတ္ရမည္ၿဖစ္ ၿပီးမိမိၿပဳေသာေကာင္းမႈ/မေကာင္းမႈတို႔ကိုမိမိကိုယ္တိုင္တမလြန္တြင္ရိပ္သိမ္းရမည္ၿဖစ္သည္။ မည္သူကမွ်ကယ္
တင္ေပးလို႔မရပါ။ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ေကာင္ရာဘံုသို႔ၿဖစ္ပါသည္။ မွတ္သားစရာတစ္ခုAေနၿဖင့္သာသနာပလူ တို႔သည္ေယရႈ၏
လူသားတိုင္းကယ္တင္ၿခင္းသို႔ေရာက္ရန္Aတြက္ၿပဳေပးေသာေကာင္းမႈကိုေတာ့လက္မခံၾကပါ။ မည္သူကမွ် ကိုယ္စားၿပဳေပးလို႔မရဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း
ကြယ္လြန္ၿပီးသူAတြက္ ရည္စူးၿပီးေကာင္းရာဘံုသို႔ ေရာက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ၿပဳေပးၾကသည့္ လူလူၿခင္းၿပဳေပးေသာေကာင္းမႈကိုေတာ့လက္ခံယံုၾကည္ၾကၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါ သည္။
လမ္းၿပလိုAပ္ေသာလမ္း
လမ္းAားလံုးေရာမၿမိဳ႕သို႔ေရာက္သည္ဟုAလြယ္ဆိုတတ္ၾကေပမယ့္တမလြန္ခရီးသည္မ်က္ၿမင္ရေသာေရာ မၿမိဳ႕သို႔သာြ းရာလမ္းႏွင့္လံုး၀မတူပါ။
သင္လံုး၀မေရာက္ဖူးေသာAရပ္သို႔လမ္းၿပေၿမပံုကိုၾကည့္ၿပီးေရာက္ႏိုင္ သည္ဆိုပါက ကမၻာေပၚတြင္ လမ္းၿပ ဆိုသည့္Aလုပ္လံုး၀ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။
မ်က္ၿမင္ရေသာေလာကၾကီး၌ ပင္လမ္းၿပသူလိုAပ္လွ်င္မ်က္ၿမင္မရေသာတမလြန္ခရီးAတြက္Aဘ.္ဆိုဖယ
ြ ္ရာရွိပါမည္နည္း။
ကၽြန္ေတာ့Aိမ္ကိုဘယ္လမ္းၿဖင့္သြားရၿပီးကၽြန္ေတာ့Aိမ္မွာဘာေတြရွိတယ္ဆိုတာကိုသင္သင္သိႏိုငပ
္ ါသ လား? သို႔ေသာ္ကၽြန္ေတာ့Aိမ္ကို
ဘယ္သို႔သြားရၿပီးAိမ္မွာဘာေတြရွိသည္ကိုကၽြန္ေတာ္သာပင္Aသိဆံုးမို႔ကၽြန္ ေတာ္ၿပေသာလမ္းႏွင့္ေၿပာၿပၿခင္းAားၿဖင့္သာလွ်င္တိက်စြာသိႏိုင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။
ထိုနည္း၎တမလြန္ကမၻာAေၾကာင္းကို တမလြန္ကမၻာမွလာေသာAရွင္မွသာလွ်င္AတိAက်ေၿပာႏိုင္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ေသၿပီးဘယ္ကိုေရာက္
မည္ဆိုတာေသေသာAခါမွသာAတိAက်သိႏိုင္မည္မို႔ေသၿခင္းတရားကို ေAာင္ၿမင္ေသာသခင္ၿပေသာလမ္းမွသာလွ်င္စိတ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာAရည္Aခ်င္းႏွင့္ၿပည့္စံုသူကမၻာ့ သမိုင္းတြင္ေယရႈတစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။
လူတို႔သည္ပစၥည္းတစ္ခုကို၀ယ္ယူရာတြင္Aတုႏွင့္Aစစ္ကိုေသၿခာခြဲၿခားၿပီးထိုပစၥည္းမ်ားထဲမွAာမခံခ်က္ ရွိေသာပစၥည္းမ်ိဳးကိုသာ လွ်င္ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူတတ္ေပမဲ့
မိမိတမလြန္Aတြက္လမ္းၿပမည့္Aရွင္ကိုေတာ့ထိုကဲ့သို႔ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကဖို႔သမၼာသတိမရွိ၊ ဉာဏ္Aလင္းကြယ္ေနတတ္ၾကသည္။ မာရ္နတ္သည္သူတို႔၏ဉာဏ္မ်က္စိ
ကိုကြယ္ေစၿပီ။
ငါသည္လ မ္းခရီးၿဖစ္၏
‘ေယရႈက ငါသည္လမ္းခရီး၊ သမၼာတရား၊ Aသက္ၿဖစ္၏’ ဟုဆိုထားပါသည္။ ေယရႈကငါသည္လမ္းခရီးတစ္ ခုဟုမဆိုထားေသာေၾကာင့္ေယရႈ
သည္လူသားတိုင္းဘုရားထံေတာ္သို႔ေရာက္ရန္တစ္ခုတည္းေသာလမ္းၿဖစ္ပါ သည္။ Aမွန္တရားဟုဆိုေသာ Aေၾကာင္းAရာ Aခ်ိဳ႕တို႔သည္Aခ်ိန္Aခါတစ္ခု၊
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးAတြက္ သာမွန္သာ္လည္းေခတ္ကာလေၿပာင္းလဲ တိုးတက္လာေသာAခါ မမွန္ေတာ့ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ ‘သမၼာတရား’ ဆို သည္မွာလူသားတိုင္း၊ ေနရာတိုင္း၊
Aခ်ိန္Aခါတိုင္း Aတြက္Aမွန္တရားၿဖစ္သည္ဟု Aဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ‘Aသက္’ ဆိုသည္မွာ ‘ထာဝရAသက္’ ကိုဆိုလိုၿပီး ထာဝရပ်က္စီးၿခင္း
တည္းဟူေသာAပါယ္ငရဲမွလြတ္ေၿမာက္ ၿခင္းကိုဆိုပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ေယရႈသည္လူသားတိုင္းတို႔၏Aပါယ္ငရဲမွလြတ္ေၿမာက္ရာတစ္ခုတည္းေသာလမ္း ၿဖစ္ၿပီး၊ ထိုလမ္းခရီးသည္လည္း လူသားတိုင္း၊ ေနရာတိုင္း၊ Aခ်ိန္Aခါတိုင္း
Aတြက္Aမွန္တရားၿဖစ္ပါ သည္။ ေယရႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏လမ္းခရီးၿဖစ္သကဲ့သို႔ လူသားတိုင္းေရြးခ်ယ္ထိုက္ေသာခိုင္လံုစိတ္ခ်ရာAာမခံခ်က္ရွိေသာလမ္းၿဖစ္ပါသည္။
လူသားတိုင္းေယရႈတည္း ဟူေသာမွန္ေသာလမ္းကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကပါေစ။
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