ေစရန္ ဆက္သြယ္ေပးခဲ့၏။ ယင္းသည္ ဝႈိက္၏ ေတြေဝမႈ စိတ္ေဝဒနာကို
ပိုမိုႁမွင့္တင္ေပးခဲ့၏။ ဝႈိက္၏ လိင္ကိစၥ AေျခAေနAေပၚ လက္ခံသျဖင့္
ဝႈိက္Aဖို႔ နက္တဲလစ္Aေပၚ ယုံၾကည္ခဲ့သည္။

ေကာင္းကင္တံခါးႀကီး ဖြင့္လိုသူမ်ား

ဝႈိက္ႏွင့္ နက္တဲလ္စ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ တြဲမိသြားၿပီး Aဖြဲ႕ဝင္မ်ား တိုးလာ
ေAာင္ စည္း႐ုံးႏိုင္ၾကသျဖင့္ ေနာင္Aခါ Aုပ္စုတစ္ခု ျဖစ္လာ၏။ ၁၉၇၃

မာရွယ္ ဟာ့ဖ္ Aက္ပဲလ္ဝႈိက္ (Marshall Herff Applewhite)သည္ ၁၉၃၁

တြင္ ဟ်ဴစတန္မွ ၾသရီဂန္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားၾက၏။ ယင္းေနာက္ ေလာ့စ္

တြင္ Aေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ တကၠဆပ္စ္ျပည္နယ္၊ ဆပါးရ္ (Spur)ၿမိဳ႕၌

Aိန္ဂ်ယ္လိစ္၌ ႐ုပ္လြန္ ပညာAေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုတြင္ Aဖြဲ႕ဝင္

ေမြးဖြား၏။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ေAာ္စတင္ေကာလိပ္မွ ဘီေAဘဲြ႕ရၿပီး ဗာဂ်ီး

၂၄ ေယာက္ စည္႐ုံးႏိုင္ခဲ့၏။ ယင္းေနာက္ လူ ၁ဝဝဝ ခန္႔ထိ Aဖြဲ႔ဝင္ Aျဖစ္

နီးယားျပည္နယ္၊ ရစ္ခ်္မြန္(ၿမိဳ႕) ရွိ

စည္း႐ုံး ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း Aဖြဲ႕ဝင္Aခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈ Aားမေကာင္း
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ဘဲ ျပတ္လပ္ေနခဲ့သည္။

Aတန္ၾကာ စာေပသင္ၾကားခဲ့၏။ ယင္းေနာက္ ေျမာက္ကာ႐ိုလိုင္းနား ျပည္
နယ္ First Presbyterian ဘုရားေက်ာင္း၌ ဂီတၫႊန္ၾကားေရးမႉးAျဖစ္

ပထမတြင္ ယင္းAုပ္စု၏ Aမည္ကို 'ႏွစ္ေယာက္ (The Two)' (ဝႈိက္

လုပ္ကိုင္ၿပီး တကၠဆပ္စ္ျပည္ယန္၊ ဟ်ဴစတန္(ၿမိဳ႕)သို႔ ျပန္လာလ်က္ Aႏု

ႏွင့္ နက္တဲလ္စ္ကို ရည္႐ြယ္သည္)၊ ယင္းေနာက္ 'တဲႏွင့္ဒို (Te and Do)'

ပညာ တင္ဆက္မႈမ်ားျဖင့္ Aသက္ေမြးခဲ့ၿပီး စိန္႔ေသာမတ္စ္ တကၠသိုလ္၌

(တဲမွာ နက္တဲလ္စ္၊ ဒိုမွာ ဝႈိက္) ျဖစ္သည္။ သတင္းေထာက္မ်ားက ဤAုပ္

ဂီတပါေမာကၡ ျဖစ္ခဲ့သည္။

စု၏ Aဓိကေဟာ ေျပာခ်က္ကို ေဖာ္ျပလ်က္ 'လူသားပုဂၢလိက Aသြင္

၁၉၇ဝ-တြင္ လူငယ္ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ႏွင့္ လိင္တူ ဆက္ဆံမႈ

ေျပာင္းလဲျခင္း' (Human Individual Metamorphosis, HIM)ဟု ရည္

A႐ႈပ္Aေထြးေၾကာင့္ တကၠသိုလ္မွ ထုတ္ခံရမႈAေပၚ ဝႈိက္သည္ ခါးသီးစြာ

ၫႊန္း ေခၚေဝၚၾကသည္။ နက္တဲလ္စ္သည္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ကင္ဆာေရာဂါ

ခံစားရ၏။ ဝႈိက္သည္ လိင္တူ လိင္မတူ ဆက္ဆံမႈ ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေရာင့္ရဲမႈ မရွိ

ျဖင့္ ကြယ္လြန္ၿပီး ဝႈိက္ကို ခြဲခြာသြားခဲ့သည္။ ထိုAခ်ိန္မွစ၍ ဝႈိက္သည္ ပိုမို

ဟု ဆိုသည္။ ၁၉၇၂-တြင္ စိတ္ေရာဂါ ေဆး႐ုံသို႔ တက္ေရာက္၍ မိမိကိုယ္

Aထည္းက်န္မႈကို ခံစားခဲ့ရသည္။

ကို စမ္းသပ္ခံ၏။ ထိုေဆး႐ုံ၌ ဗြန္နီ လုနက္တဲလ္စ္ (Bonnie Lu Nettles

ယင္းေနာက္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ၎တို႔ Aုပ္စု သတင္းစာေၾကာ္ျငာတစ္ခု၌

၁၉၂၇-၁၉၈၅) ေခၚ သူနာျပဳ Aမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ေတြ႕၏။ နက္တဲလ္စ္သည္ ႐ုပ္

၎တို႔ ၏Aမည္ကို 'Aမည္မသိ လုံးဝ လြတ္ေျမာက္သူမ်ား' (Total Over-

လြန္ပညာ ေလ့လာမႈကို စိတ္ဝင္စားေၾကာင္းထက္ပို၍ သူမ၏ ေမြးဖြားရာ

comers Anonymous) ဟု ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ Aုပ္စုသည္

Aရပ္ႏွင့္ ေနာက္ခံ သမိုင္းကိုမ်ား စြာမသိရေခ်။ သူမသည္ ေဒသဆိုင္ရာ

ျပည္နယ္ Aေတာ္ မ်ားမ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၉၆-တြင္

႐ုပ္လြန္ ပညာAဖြဲ႕၏ Aဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ၿပီး ဝႈိက္Aား ႐ုပ္လြန္ပညာကို ေလ့လာ

ဆန္ေဒေယဂိုၿမိဳ႕ (ကာလီဖိုးနီးယား)သို႔ ေျပာင္း ေ႐ႊ႕ခဲ့ၾကသည္။

1

'ေကာင္းကင္ဘုံတံခါး (Heaven's Gate)' ဟူေသာ Aမည္မွာ ယင္း

ယခင္က ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခု 'တစ္ဖန္ ရင့္က်က္သည့္ A႐ြယ္

Aဖြဲ႕ က်ဆုံးခါနီး Aသုံးျပဳခ့ဲေသာ ၎တို႔၏ Aင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္

ေရာက္သူ Aျဖစ္ ျပန္လည္ဝင္စားၿပီး ဘုရားသခင္၏ ေ႐ြးေကာက္ ျခင္းခံခဲ့

Aမည္ ျဖစ္သည္။ ဝႈိက္Aေနျဖင့္ ၎၏ စိတ္ေရာဂါ လုံးဝ ေပ်ာက္ကင္း

ရလ်က္ ခရစ္ေတာ္၏ Aယူဝါဒ ျပန္႔ပြားေရး လုပ္ငန္းကို ျပင္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း'

သည္Aထိ ကုသရန္ မဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုဆိုး႐ြားသည့္ AေျခAေန

ဆို၏။ ၎၏ တပည့္မ်ားAား မိမိႏွင့္Aတူ ေလ့လာလွ်င္ မိမိAေနျဖင့္

သို႔ ဆုိက္ေရာက္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ ၎၏ စိတ္ေရာဂါကုသမႈကို ဆက္

၎တို႔၏ ပိုျမင့္သည့္ဘဝ Aဆင့္Aတြက္ ေပါင္းကူးတံတား ျဖစ္လာမည္ဟု

မလုပ္ဘဲ Aတန္ၾကာ ေနၿပီးေနာက္ လိင္ကိစၥ စိတ္မေက်နပ္မႈကို ေျဖရွင္း

Aၾကံျပဳ၏။ ၎တို႔ Aေနျဖင့္ မိမိ(ဝႈိက္)မွ တစ္ဆင့္သာလွ်င္ ေနာက္ဆုံး

ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈAေနျဖင့္ မိမိကုိယ္ကိုမိမိ ေဝွးသင္းခဲ့၏။ ဝႈိက္သည္ ဤနည္း

တြင္ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲသြားၿပီး ယင္းလမ္းခရီးဟု ယူဆရသည္Aတြက္

ျဖင့္ 'လိင္တူ ဆက္ဆံလိုေသာ လႈံ႔ေဆာ္မႈ'ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိကိုယ္ကို မိမိ

ယာU္မ်ား(သဖြယ္)သာျဖစ္ေသာ လူသားAခြံကို ခြာခြၽတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ဝႈိက္Aေနျဖင့္ ၎တပည့္မ်ား၏ ပုဂၢဳိလ္ေရးကို ဆြဲႏုတ္ၿပီး ၎သင္

ကုသေရး နည္းလမ္း ရွာေဖြခဲ့ပုံရသည္။
ဝႈိက္သည္ Aဖဲြ႕ဝင္မ်ားAား AရာAားလုံး နီးပါးမွ်ကို စြနလ
္႔ ႊတ္ေစ၏။

ၾကားခ်က္မ်ားကို စိတ္ထဲက လက္ခံလာႏိုင္ေAာင္ စီမံႏိုင္သည္မွာ တင္း

မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ Aေပါင္းAသင္းႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈတို႔ကို စြန္႔လႊတ္ရၿပီး

ၾကပ္သည့္ စည္းမ်U္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ တပည့္မ်ားAား မေႏွာင့္ယွက္

တပည့္ ေယာက်္ား ငါးေယာက္မွာ ၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ကဲ့သို႔ ေဝွးေစ့မ်ား

ေသာ္လည္း Aိပ္ခြင့္ မေပးေခ်။ Aိပ္မည့္Aစား Aိပ္ေနရာမွ မၾကာမၾကာ

ကို ခြဲစိတ္ သင္းကြပ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ေလာကီပုိင္ဆုိင္မႈ

ႏိုးထ၍ ဘုရားသခင္ထံ Aခ်ိန္မွန္မွန္ ဆုေတာင္းရန္ AစီAစU္ ဆြဲထား၏။

Aားလုံးကို Aေလွ်ာ့ေပး သို႔မဟုတ္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾက၏။ ၎Aဖဲြ႕ဝင္မ်ားAား

'ယာU္(ခႏၶာကိုယ္)Aတြက္ ေလာင္စာဆီ'ကို ရည္ၫႊန္းသည့္ 'ေဆးၫႊန္း

'လူစီဖီယန္မ်ား' (ကက္သလစ္ ဘာသာကို ဆန္႔က်င္သူမ်ား)ႏွင့္ ၎တိ႔၏
ု

မ်ား (formulas)' ဟုေခၚေသာ တစ္မ်ဳိးတည္းေသာ AစားAစာကို တစ္

ၾသဇာ လႊမ္းမိုးသူမ်ားကို ေAာင္ျမင္ ေက်ာ္လႊားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရး

ခ်ိန္တည္းတြင္ စားၾက၏။ ၎တို႔သည္ ဆံပင္ကို ပုံစံတူၫွပ္ၾကၿပီး Aဝတ္

တိုက္ ပြဲဝင္ရမည္ဟု ေျပာၾကား၏။ ယင္း ေဟာေျပာခ်က္သည္ ယင္းAုပ္စု

ပုစံတူ ဝတ္လ်က္ တစ္ခါတစ္ရံ လူAမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္

Aျပင္ဘက္ရွိ မည္သူမဆိုမည္သည့္ AရာမဆိုAား မေကာင္းျမင္သေဘာ

ရန္ ရည္႐ြယ္လ်က္ လက္Aိတ္မ်ားကို ဝတ္ဆင္ၾက၏။ Aခ်က္ေပးသံ

ထား Aမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ၾက၏။ Aခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈကို တစ္ခါတစ္ရံသာ

ဝႈိက္က ၎၏ ေနာက္လိုက္မ်ားAား မိမိသည္ 'လူသားတို႔ Aထက္

'ဟုတ္တယ္' 'မဟုတ္ဘူး' 'မသိပါ' စသည္ကိုသာ ေျပာဆိုရန္ ကန္႔သတ္
ထားသည္။

တြင္ရွိေသာ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈ ႏိုင္ငံေတာ္ Aဆင့္'မွ တမန္တစ္ေယာက္
ျဖစ္ေၾကာင္း သင္ၾကား၏။ ၎Aရ ယင္းAဆင့္ျမင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ Aခါ

'ေကာင္းကင္ဘုံတံခါး' Aဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျပင္ပေလာကႏွင့္ Aဆက္

Aားေလ်ာ္စြာ တမန္ေတာ္မ်ား ေစလႊတ္ေလ့ရွိၿပီး ယခင္က ယင္းသို႔ ေရာက္

Aသြယ္ ျပတ္ေနၾကၿပီး ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြ

လာသူ တစ္ေယာက္မွာ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆို၏။ ဝႈိက္သည္

ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ပါ မ်ားစြာ Aဆက္ ျပတ္ေနခဲ့ၾက၏။ ၎တို႔တြင္ Aမည္သစ္
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မ်ား ကိုယ္စီရွိၾကလ်က္ ယင္းသည္ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္ရန္ႏွင့္

ယင္းAဖြဲ႕၏ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသမႈမွာ ၎တို႔၏ ယုံၾကည္ခ်က္

ပုဂၢဳိလ္ေရး ေနာက္ခံသမိုင္းကို ပို၍ ျပတ္ေတာက္ေစ၏။ ဝႈိက္သည္ ျပင္ပက
သတင္းမ်ားကို

ျဖတ္ေတာက္ထားၿပီး

တပည့္မ်ားAား

ေၾကာင့္ လုံးဝ ျဖစ္၏။ ဝႈိက္က ဘုရားသခင္ ေစခုိင္းလိုက္သူ Aဖြဲ႕ဝင္တစ္

႐ုပ္ျမင္သံၾကား

ေယာက္(မိမိကို ရည္႐ြယ္သည္)မွ တစ္ဆင့္ ကုိယ္ခႏၶာ ဆက္သျခင္းျဖင့္

ၾကည့္ခြင့္ႏွင့္ မိမိဘာသာ ေ႐ြးခ်ယ္၍ စာေပဖတ္႐ႈခြင့္ မျပဳဘဲ ပိတ္ပင္ထား

သာလွ်င္ Aမွန္တရားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေၾကာင္း ထပ္ခါထပ္ခါ ေဟာ

သည့္ စာေပစာရင္းကိုလည္း ေပးထားသည္။

ျပာ၏။ သို႔ျဖင့္ ဝႈိက္မရွိပါက 'Aသြင္ကူးေျပာင္း Aဆင့္'ကို ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္

Aဖြဲ႕ဝင္တိုင္းကို Aေဖာ္ တစ္ေယာက္စီ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး Aစုံ

ခ်က္မရွိေခ်။ ၎ကုိယ္တိုင္ တပည့္မ်ားႏွင့္ Aတူ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသ

လုိက္ ခရီးသြားရန္ ၫႊန္ၾကားထား၏။ Aဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း တစ္ေယာက္က

ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေသာAခါ ၎၏ တပည့္မ်ားက ၎Aား ေက်းဇူးတင္ခဲ့

ယင္းသို႔ ျပဳျခင္းမွာ 'Aဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ားAား ယုံၾကည္ခ်က္ကို စြဲၿမဲေစရန္'ႏွင့္

ၾက၏။ ယင္းသည္ Aမွန္တရားကို ထိန္းသိမ္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္း

Aုပ္စုလုိက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ တို႔Aတြက္ Aေရးပါသည့္Aခ်က္ ျဖစ္၏။

လမ္းျဖစ္ၿပီး 'ဘုရားသခင္၏ သစၥာႏိုင္ငံေတာ္' သို႔ဝင္ရန္ မျဖစ္မေန လိုAပ္

'Aကယ္၍ Aဖြဲ႕ဝင္ တစ္ေယာက္သည္ ျပဳလုပ္ရမည္ကို မျပဳလုပ္ဘဲ ေနလို

ေသာ ေနာက္ဆုံး ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။

ခဲ့ေသာ္ Aေဖာ္သည္ ထိုေနရာတြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ ၎တို႔Aေနျဖင့္ ေသြ

၎တို႔သည္ တင္းက်ပ္သည့္ စည္းမ်U္းAားလုံးကို Aဆုံးသို႔ ေရာက္

ဖည္ ပ်က္ကြက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

သည္Aထိ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္သြားၾက၏။ 'ေကာင္းကင္ဘုံတံခါး' A

ဝႈိက္AလိုAရ ဤကမၻာသည္ 'ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ Aစစ္ဆီသ႔ို

ဖြဲ႕ဝင္ Aားလုံးသည္ ေနာက္ဆုံး AစားAစာမ်ားကို AတိAက် စီစU္ၿပီး

သြားေရာက္ရန္ ေျခနင္းေက်ာက္'သာ ျဖစ္၏။ ကမၻာေပၚ၌ ေနထုိင္သူမ်ား

Aသက္ရွင္ဆဲတြင္ Aေလာင္းလႊမ္း ပိတ္စျဖင့္ မိမိကုိယ္ကိုမိမိ ဖုံးAုပ္လ်က္

သည္ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲရန္ ျငင္းဆုိၾကသည့္Aတြက္ ဤကမၻာသည္ လႊင့္

၎တို႔၏ ဘဝနိဂုံးကို Aေသးစိတ္ AစီAမံမ်ားျဖင့္ AတိAက် Aဆုံး

ပစ္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ပစ္ျခင္း ခံရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဝႈိက္၏ သင္ၾကား

သတ္သြားခဲ့ၾကသည္။

ခ်က္ျဖင့္ Aတူတကြ ေပါင္းစည္းသူမ်ားသာလွ်င္ ေနာက္ဆုံး Aဆင့္သို႔

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဆန္ေဒေယဂိုၿမိဳ႕ (ကာလီဖိုးနီးယား)၊ ရန္ခ်ဳိ

ဆက္သြားျခင္းျဖင့္ ႂကြင္းက်န္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ဆန္တာေဖး (Rancho Santa Fe) ၿမိဳ႕၏ သီးျခားၿခံဝင္း တစ္ခုရွိ

ဝႈိက္ သင္ၾကားခဲ့သမွ် Aားလုံးမွာ လူသားAျဖစ္ကို ျငင္းဆိုျခင္း ျဖစ္၏။

Aေဆာက္ AAုံႀကီးAတြင္း၌ Aမ်ဳိးသမီး ၂၁-ေယာက္၊ Aမ်ဳိးသား ၁၈

မိမိ၏ လူသားAျဖစ္ကို ျငင္းဆုိျခင္းျဖင့္ ဝႈိက္သည္ ၎၏ လိင္ပုိင္း စိတ္

ေယာက္၊ စုစုေပါင္း

မခ်မ္းေျမ႕ျခင္းႏွင့္ စိတ္ေရာဂါကို ေနာက္ဆုံးတြင္ လြန္ေျမာက္ႏိုင္မည္ဟု

လူသုံးဆယ့္ကိုးေယာက္၏ Aေလာင္းကို ေတြ႕ခဲ့ၾက

ရ၏။ Aသက္ A႐ြယ္Aားျဖင့္ ၂၆ မွ ၇၂ ႏွစ္ထိေတြ႕ရၿပီး ယင္းတို႔ Aား

ယုံၾကည္ခဲ့ပုံ ရ၏။ သို႔တေစ ၎၏ Aုပ္စုငယ္Aတြင္း Aရွိန္Aဝါ ရရွလ
ိ ာ

လုံးမွာ Aေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုAတြင္း ျပည္နယ္ Aသီးသီးမွ လာေရာက္

ေလ ၎၏ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေလ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံး၌

ခဲ့ၾကသည့္ ေကာင္းကင္ ဘုံတံခါးႀကီးကို ဖြင့္လိုသူမ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

လူမဆန္သည့္ ေၾကကြဲဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ဆီသို႔ Uီးတည္သြားခဲ့သည္။
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Aေလာင္းမ်ားAား Aိမ္ႀကီးAတြင္းရွိ ခုတင္မ်ား ေမြ႕ရာမ်ားေပၚ၌
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ႀကဲျပန္႔လ်က္ ေတြ႕ရွိခဲ့၏။ Aေလာင္း ႏွစ္ေလာင္းမွ တစ္ပါး Aားလုံးမွာ
ခရမ္းေရာင္ Aေလာင္းၿခဳံ ပိတ္စမ်ားျဖင့့္ ၎တို႔၏ Uီးေခါင္းႏွင့္ ပခုံးမ်ားကို
ဖုံးAုပ္ထား၏။ Aမ်ားစုမွာ Aရက္ႏွင့္ Aျခားပစၥည္း တစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္စပ္
ထားသည့္ ေဆးတစ္မ်ဳိးကို သုံးစြဲၾကၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ Uီးေခါင္းေပၚတြင္
Aုပ္ထားေသာ ပလပ္စတစ္ Aိတ္မ်ားေၾကာင့္ မြမ္းက်ပ္ ေသဆုံးၾကရျခင္း
ျဖစ္သည္။ ေသဆုံးသူမ်ားAနက္ ေကာင္းကင္ဘုံတံခါး Aဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္
Aသက္ ၆၅ ႏွစ္ရွိ မာရွယ္ဖာ့ဖ္ Aက္ပဲလ္ ဝႈိက္ကိုပါ ေတြ႕ၾကရသည္။
ဝႈိက္၏ ေနာက္ဆုံး ဗီြဒီယုိတိပ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ၍ ေလာ့စ္
Aိန္ဂ်ယ္လိစ္၊ ကာလီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္မွ စိတ္ပညာ ပါေမာကၡ လူးဝစ္စ္
ဂ်ဳိယြန္ ဝက္စ္ (Louis Jolyon West)က 'ဝႈိက္Aေနျဖင့္ ေတြေဝၿပီး လိင္
ကိစၥ Aဆင္မေျပမႈကို ခ်ဳပ္တည္းထားရသျဖင့္ ေဆးခန္းႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္ ယုံမွားလြန္ စိတ္ေဝဒနာ ခံစားေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပ၏' ဟု မွတ္ခ်က္
ျပဳခဲ့သည္။
'မွန္းဆ၍ သိ႐ုံမွ်ျဖင့္ မည္သည့္ Aရာကိုမွ်လက္ မခံၾကႏွင့္။ ေဟာေျပာ
သူက လူေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပုံရသျဖင့္ ၎၏စကားကို လက္ခံသင့္
သည္ဟု ယူဆလ်က္ မည္သည့္ Aရာကိုမွ် လက္မခံၾကႏွင့္။ ဤပုဂၢဳိလ္
ကား လူAမ်ား ေလးစားခံရသူ ျဖစ္၏ဟု ယူဆသျဖင့္ မည္သည့္ Aရာကိုမွ်
လက္မခံၾကႏွင့္။ 'ဇာတံ သရဏေတာ ဘယံ = ကိုးကြယ္ရာကို Aေၾကာင္း
ျပဳ၍ ေဘးျဖစ္တတ္၏'Aစရွိေသာ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ ဆုံးမသည္မ်ားကို
သတိမူ၍ ဆရာေ႐ြး မမွားၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္းပါ။
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