ကိုေဌးလြင္ဦးေၿဖၾကားခ်က္မ်ားကိုနားလည္ပါၿပီ။
အခ်ိန္ေပးေဆြးေႏြးေပးသည့္အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
နံပတ္(2)ကို ေဆြးေႏြးလိုသည္မွာ-လူတစ္ဦးသည္ အလႅာဟ္ရွင္၏ သတ္မွတ္ခ်က္ကို
ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းရွိပါသလား။ သက္ဒီးရ္သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုသည္မွာမည္သို႔နည္း။
မည္သည့္အခ်ိန္ကတည္းကလူတစ္ဦးခ်င္းဆီ၏ သက္ဒီးရ္ကို
သတ္မွတ္ထားပါသနည္း။ ျဖစ္ပ်က္လာမည့္ အျဖစ္အပ်က္အလံုးစံုကိုလည္း
အရွင္သည္ႀကိဳတင္သိေနပါသလား။
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က “ျဖစ္တည္ေစမႈ ဥပေဒ (ေလာကဓမၼ)ကို ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္း မရွိပါ။ (ကုရ္အံ
၄း၁၁၉)။ အလႅာဟ္အရွင္ကိုယ္တိုင္လည္း ျဖစ္တည္ေစမႈ ဥပေဒသမ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္း မရွိပါ။
(ကုရ္အံ ၃၀း၃၀)။ ေလာကဓမၼရဲ႔ လွ်ိဳ႔၀ွက္မႈ (ဂိုက္ဘ္)မ်ားကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။- ဥပမာ
လူတစ္ဦးဟာ သူ႔မ်က္ႏွာ တစ္ခုကို ပံုေျပာင္းခ်င္တယ္ ဆိုပါေတာ့-။ သူ႔မ်က္ႏွာမွာရွိတဲ့ တက္ရႈးမ်ား
ဆဲလ္မ်ား၊ ေသြးေၾကာမွ်င္မ်ား၊ အသားဖြဲ႔စည္းမႈမ်ား၊ အရိုးဖြဲ႔စည္းမႈမ်ား တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႔ နက္နဲ႔မႈမ်ားကို
တစ္ခုခ်င္းစီ ေလ့လာစီစစ္ၿပီးေနာက္- ဘယ္အသားကို ဘယ္လိုဆြဲထုတ္ရင္ အႏၱရာယ္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
ဘယ္လို ပံုသြင္းရ ရတယ္- ဆိုတဲ့ အခ်က္မ်ားကို သိလာရင္- အဲ့ဒီ အတိုင္း လုိက္လုပ္ႏိုင္စြမ္း
ရွိပါတယ္။ အဲ့လို လုပ္ေဆာင္ျခင္းက သူ႔ရဲ႔ မူလပကတိ ျဖစ္တည္မႈ ဇစ္ျမစ္ကို ေျပာင္းလဲျခင္း မဟုတ္ပါ။
သူ႔အတြက္ ျပဳျပင္ႏိုင္တဲ့ အစိတ္ပိုင္းမ်ားက နဂိုကတည္းက ဒါကို ျပဳျပင္လို႔ ရတယ္ ဆိုတဲ့
ျပဌာန္းခ်က္က ရွိၿပီး ျဖစ္ေနလို႔ပါ။
သက္ဒီးရ္ ဆိုတာ ကဒရ္ (ကဒရ) စည္းခ်ိန္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အရာတစ္ခု ျဖစ္တည္လာဘို႔ စည္းခ်ိန္
ဆိုတာ အဲ့ဒီ အရာ မျဖစ္လာမွီကတည္းက ရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို အလႅာဟ္အရွင္က
ထပ္ဆင့္ထပ္ဆင့္ (မျပတ္မစဲေသာ ထပ္ဆင့္ ကြပ္ကဲမႈ ဥပေဒသ)မ်ားလို႔ ေခၚပါတယ္- (၁၀း၃) ကို
ၾကည့္ပါ။ ဒီမွာ လူခ်င္းတူလွ်က္ တစ္ခ်ိဳ႔က ဘာလို႔ အက်ိဳးအကန္းေလးေတြ ေမြးလာတာလဲ၊ လူ
ပံုစံခြက္ က မတူလို႔လားလို႔ ေမးစရာ ရွိပါတယ္။ နဂိုျပဌာန္းခ်က္ သီအိုရီထဲမွာ လူပံုစံခြက္က
တူညီပါတယ္။ ဒီပံုစံခြက္ကို ေစာင့္ထိန္းတဲ့ မိဘ ေၾကာင့္ အက်ိဳးအကန္း ေမြးရတာပါ။ ဗိုက္ႀကီးသည္မ
တစ္ဦးက အထုပ္ႀကီးေတြ ထမ္းၿပီး အလုပ္ၾကမ္းလုပ္စားရတာမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ မိဘက မဆင္မခ်င္
ေနမိတာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ- မိခင္ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ ပံုစံခြက္က ပိန္ႏိုင္ တြန္႔ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔မဟုတ္
မိဘက အစားအေသာက္ မဆင္ျခင္တာမ်ိဳးေၾကာင့္လည္း သေႏၶသားမွာ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။
သို႔မဟုတ္ ေသြးနီးခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳမိရင္လည္း သေႏၶသားမွာ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

အလႅာဟ္ရွင္က လူေတြကို အစားအေသာက္ ဥပေဒ၊ အိမ္ေထာင္ေရး ဥပေဒ ေတြ အသိေပး
သြန္သင္ထားတာပါ။ အလႅာဟ္အရွင္က ဘယ္လိုဆိုရင္ ဘယ္ေတြ ျဖစ္လာမယ္ ဆိုတာ အားလံုးကို
ႀကိဳတင္သိၿပီး ျဖစ္လို႔ လူေတြကို ႀကိဳသင္ထားတာပါ။ ဒါေပမယ့္ လူေတြက မေလ့လာ၊ မဆင္ျခင္ေတာ့
အမွားေတြ ေတြ႔တာပါ။ (ဒါေတာင္ လူေတြအတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ကာကြယ္ၿပီး
သီအိုရီေတြကို ျပဌာန္းၿပီး ျဖစ္လို႔ပါ။ ဆရာ၀န္ေတြ မေတြ႔ႏိုင္ေသးတဲ့ လူသားကို အႏၱရာယ္ေပါင္း
မ်ားစြာက ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြကို အလႅာဟ္အရွင္က ကာကြယ္ေပးထားလို႔သာ ကမၻာမွာ လူေပါင္း
ဒီေလာက္ က်န္ရွိေနတာေပါ့။)
4။ ဘ၀ကူးျခင္း(တနာစူးခ္)ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ အစၥလမ္တြင္ ဘ၀ကူးျခင္း(၀ါ) ျပန္လည္
၀င္စားျခင္းကို လက္ခံပါသလား။
ဒီကိစၥကို ရွရီအာတ္ နယ္က ဆိတ္ဆိတ္ေနပါတယ္။ နားလည္မႈ လြဲတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ ရႈပ္လာမွာ စိုးလို႔
ဆရာႀကီးေတြက ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းေတာ္မွာ သင္တို႔အား ျပန္လည္ရွင္သန္ေစ
မည္ဆိုတဲ့ သတိေပးခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာ ေဖၚျပထားပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ့ အယူအဆကေတာ့- လူမွာ ခႏၶာရယ္၊ အသက္ရယ္၊ ရူးဟ္ရယ္ သံုးမ်ိဳးရွိတယ္။
ခႏၶာက ေျမက ျဖစ္လို႔ ေျမ ျပန္ျဖစ္သြားမယ္။ ေျမျပန္ျဖစ္ေတာ့- အပင္ျဖစ္မယ္၊ အပင္ကိုစားၿပီး
သတၱ၀ါေတြက သုတ္ေသြးဓါတ္ေတြ ျဖစ္ေစမယ္၊ ၿပီးေတာ့အဲ့ဒီ ေျမႀကီးကလာတဲ့ ဓါတ္နဲ႔ သားသမီးကို
ျဖစ္ေစမယ္။ ဒါက ခႏၶာ ျဖစ္စဥ္ပါ။ (အစၥလာမ္ကေတာ့ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုတို႔ ဘာတို႔ မေျပာဘူး။ ခႏၶာ
ျဖစ္စဥ္မွာ ေက်ာက္ခဲအပါအ၀င္ ခႏၶာေပါင္းမ်ားစြာထိ ျဖစ္သြားႏိုင္လို႔ ေရတြက္ေနလို႔လည္း မရႏိုင္ဘူး။)
ဓါတ္ခဲ ဆိုတာ ရွိၿပီးမွာ- ဓါတ္ခဲထဲမွာ ဓါတ္အားကို ထည့္တည္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့လိုပဲ- ခႏၶာ ဆိုတာ ရွိၿပီးမွ
ခႏၶာမွာ တည္တဲ့ အသက္ဓါတ္ကို ထည့္တည္ႏိုင္ပါတယ္။ အစၥလာမ္က ေက်ာက္ခဲအပါအ၀င္ အားလံုး
မွာ အသက္ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။- အသက္က သူ႔ရဲ႔ ခႏၶာသက္တမ္းကိုေစာင့္ထိန္းဘို႔ တာ၀န္ကိုသာ
ထမ္းေဆာင္ပါတယ္။)
အစၥလာမ္က ေျပာတာက လူမွာ အျခားသတၱ၀ါမ်ားထက္ပိုၿပီး ရူးဟ္ ဆိုတဲ့ ဗီဇဓါတ္ခံ ထပ္ဆင့္တိုးပြား
ဉာဏ္တစ္ခုပါ၀င္ပါတယ္။ လူဟာ အဲ့ဒီ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရပါတယ္။ (မိန္းကေလးတိုင္းမွာ သား
အိမ္ေလး ပါသလာသလိုပဲ။ အသံုျပဳရင္ ကေလးေမြးႏိုင္မယ္၊ အသံုးမျပဳရင္ အသံုးမ၀င္ဘူးေပါ့။) အဲ့ဒီ
ထပ္ဆင့္တိုးပြား ဉာဏ္က အဲ့ဒီ ဉာဏ္ရဲ႔ အနာဂါတ္ကို ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးကို ျဖစ္ေစပါတယ္။
တစ္ကယ္လို႔ လံုး၀ မသံုးဘူး (အရူးတစ္ေယာက္လိုေနမယ္၊ ေတာတြင္းက အရိုင္းေတြလိုပဲ ေနမယ္
ဆိုရင္- သူ႔အတြက္ ဂ်ဟန္နမ္၊ ဂ်နတ္ ဆိုတာ မရွိဘူး။) လူဟာ သူ႔ခႏၶာအတြက္ သူ႔အသက္က

တာ၀န္ယူရသလို၊ သူ႔အသက္မွာ ျဖစ္တည္လာတဲ့ ဆႏၵ ဆိုတာက လူကို အၿမဲလႈ႔ံေဆာ္ေနပါတယ္။
အဲ့ဒီ လႈံ႔ေဆာ္မႈကို ရူးဟ္က မတရားသျဖင့္ အလိုလိုက္ရင္ ရူးဟ္ဟာ ထပ္ဆင့္အကြက္ခ်ေပးႏိုင္တဲ့
ဉာဏ္ျဖစ္လို႔ သူဟာ မရားမႈအတြက္ တာ၀န္ျဖစ္တယ္၊ သူဟာ တရားသျဖင့္မွာ ထပ္ဆင့္အကြက္ခ်
ေပးရင္ သူဟာ ေကာင္းမႈအတြက္ လက္သည္ ျဖစ္သည္ျဖစ္တယ္။ ဒီ ရူးဟ္ကသာ အနာဂါတ္ကို ခံစား၊
စားစံရမွာပါ။ (နားမလည္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။) ရူးဟ္ ဟာ ျပန္လည္၀င္စားျခင္း
မရွိပါ။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ လွ်ပ္တစ္ပ်က္ အေရာင္ဟပ္သြားျခင္းေတာ့ ရွိတတ္ပါတယ္။

ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္

