မိမိကိုယ္ မိမိေတာ္လွန္ရန္ လက္ႏွက္
လူသားဟာ- မိရိုးဖလာ Aစြဲ ေAာက္မွာ လက္ႏွက္ခ် ကၽြန္ခံၿပီးသား ျဖစ္ေနတယ္လို႔- ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သတိထားမိဘို႔ လိုပါ
တယ္။
ဒါေပမယ္-့ မိမိAား ေက်းကၽြန္လုပ္ထားသူဟာ- မိရိုးဖလာ မဟုတ္ဘူး- မိရိုးဖလာက လူ႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ လူနဲ႔Aတူ လိုက္
ေလွ်ာညီေထြ လည္ပတ္တည္ရွိေနတဲ့ ေလထုလိုမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ Aဲ့ဒီ ေလထဲမွာ ေAာက္စီဂ်င္ပါမယ္၊ ကာဗြန္ဒိုင္ ေAာက္
ဆိုဒ္ ပါမယ္၊ Aန႔ံAသက္ေမႊးႀကိဳင္တာပါမယ္။ Aနံ႔Aသက္ ပုပ္သိုးတာပါမယ္။ မ်ားေသာAားျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႀကီးရဲ႔
Aညစ္ စြန္႔ပစ္မႈေၾကာင့္ မျမင္ႏိုင္တဲ့ ေလထုကို မျမင္ႏိုင္တဲ့ ညစ္ညမ္းမႈေတြက ေရာႁပြန္းထားတာေတြပါလာမယ္။ မိမိဟာ
လူသားျဖစ္တယ္။ ဒီပတ္၀န္းက်င္ႀကီးထဲမွာ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေလထုႀကီးကို စကၠန္႔မလပ္ တည္မွီ
ရႈရႈိက္လာခဲ့တယ္။----- ေလထု ညစ္၏။ မညစ္၏ မသိ၊ သိရန္လည္း သတိမမူ၊ သတိမူတတ္တဲ့ Aက်င့္လည္းမရွိ၊ သတိမူ
တတ္ေစရန္လည္း သြန္သင္ၫႊန္ျပသူ မရွ-ိ သတိေဖၚေပးသူ မရွ-ိ ထိုမသိ၊ မရွိ၊--- မ သံသရာထဲမွာ က်င္လည္ရင္း၊ တန္ဘိုး
ရွိတဲ့ လူဘ၀ကို Aခ်ီးႏွီး ျဖဳန္းတီးသလို ေနေနလိုက္မိေတာ့တယ္။
တကယ္ေတာ့- မိမိကိုယ္ မသိ၊ မရွိဆိုတဲ့ ဘ၀သံသရာ ေထာင္ထဲမွာ လြတ္ရက္မရွိ Aေရာက္ပို႔ထားတဲ့သူဟာ မိမိကိုယ္
တိုင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။- ဒါကိုျမင္တတ္ေစဘိ-ု႔ Aတြက္
(က) Aေျခခံယုတၱိေဗဒကို Aရင္လက္ကိုင္ထားရမယ္(ခ) မိမိကိုယ္ကို ႏွစ္ကိုယ္ခြဲတတ္ရမယ္(ဂ) မေဖါက္ျပန္တ-ဲ့ ခိုင္မာတဲ့ သတၱိကို ေမြးရမယ္။
မိမိကိုယ္မိမိ ေတာ္လွန္မယ့္ ေတာ္လွန္ေရးမွာ Aေျခခံယုတၱိေဗဒဟာ Aဓိကက်တဲ့ လက္ႏွက္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလက္ႏွက္ ရႏိုင္ဘို႔ Aတြက္၊ ဘြဲ႔ေတြ၊ ဒီကရီေတြ၊- ရွိေန စရာ မလိုပါဘူး။ Aေျခခံက်တဲ-့ ေဖါက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိတဲ့
သဘာ၀ ဓမၼႀကီးကို ခိုင္ခိုင္မာမာ လက္ခံရဘို႔ပဲ လိုပါတယ္။ Uပမာ- ေၾကာင္မႀကီး တစ္ေကာင္က- ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ၾကက္
U မUႏိုင္ဘူး ဆိုတဲ့။ Aေျခခံက်တဲ့ Aမွန္တရားကို လက္ကိုင္ထားႏိုင္ရင္ Aဲ့ဒီလူဟာ Aမွန္တရားကို လက္ခံႏိုင္တဲ့ Aင္
Aား ရွိသြားပါၿပီ။
ဒီလို Aေျခခံက်တဲ့ Aခ်က္ကိုေလးကိုေတာင္ လက္ခံႏိုင္ဘို႔ရာ ဒီေန႔ ကမၻာ့လူသားေတြထဲက ၉၉ ရာႏႈန္းေက်ာ္ေလာက္မွာ
Aင္Aား မရွိၾကပါဘူး။- ရိုးရာၾကားဘူးနားေ၀ထဲမွာ- ပံုျပင္လိုလို၊ ဒ႑ာရီလိုလိုေတြကို လိုက္ၿပီး ယံုၾကည္ေနတာေတြက
မ်ားပါတယ္။ Uပမာ- လူသားတစ္Uီးဟာ မေသဘဲ Aရွင္ထြက-္ ထြက္သြားတယ္ ဆိုတာမ်ိဳး၊ ဖိုမ်ိဳးေစ့မရွိဘဲ Aပ်ိဳစင္-Aမ်ိဳး
သမီးတစ္Uီးက ကေလးေမြးႏိုင္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳး။ စသည္Aားျဖင္-့ Uံဳဖြ ေပါင္း မ်ားစြာေAာက္မွာ Aေျခခံယုတၱိေဗဒ ဆိုတဲ့
မွန္ကန္တဲ့ ေလာက ဓမၼႀကီး ပ်က္စီးေနရပါေတာ့တယ္။
ေလာကဓမၼရဲ႔ Aမွန္ကို သိျမင္ဘို႔ရာ- ေလာကပတ္၀န္းက်င္ကိုပဲ Aျမင္မွန္ (Aာရ္ဗီလို Aိုင္းႏုယကီးမ္)နဲ႔ ၾကည့္တတ္ဘို႔
လိုပါတယ္။ ဒီလို ၾကည့္တတ္ဘို႔ Aတြက္ ပညာကိုရွာပါ။ စာေပၾသဇာေလာင္းရိပ္ကို ေရွာင္ပါ။ တနည္းAားျဖင့္ ေA့လ္
လေ
္ မ့
ယကီးမ္ လို႔ေခၚတဲ့ ပညာမွန္ကို ရွာတတ္ဘို႔ လိုပါတယ္။ လူသားေတြဟာ- ပတ္၀န္းက်င္ မိႈင္းႀကီးေAာက္မွာ မိမိကိုယ္မိမိ
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မိႈင္းမိေနမွန္း မသိဘဲ မိမိရဲ႔ မိႈင္းမိ Aသိကို Aမွန္လို႔ျမင္ၿပီး- Aဲ့ဒီ ထင္ေယာင္ထင္မွား Aမွန္က-ို Aမွန္စင္စစ္ ျဖစ္တယ္
ဆိုတဲ့ သက္ေသျဖစ္ေစA့ံငွာ- ပံုတိုပတ္စမ်ိဳးစံုကို ၾကားညႇပ-္ ေနာက္ဆံုး ဘုရားနာမည္ကို Aလြသ
ဲ ံုးစားလုပ္ ထပ္ဆင့္မိႈင္း
တိုက္တဲ့ စာေပေပါင္းမ်ားစြာကို ေရးသားၾကတယ္။ စာAုပ္ေတြျပဳစုၾကတယ္။ စာသင္ယူသူ ေက်ာင္းသားမ်ားAတြက္
ျပဌာန္း သင္ၾကားၾကတယ္။ Aခုေခတ္မွာဆိုရင္ သိပၸံပညာကိုေတာင္ Aလြသ
ဲ ံုးစားလုပ္ၿပီး- မိမိလိုခ်င္ရာ သီAိုရီ တစ္ပိုင္း
တစ္စေလးကို ဆြဲထုတ္လွ်က္ မိမိရဲ႔ျပဌာန္းခ်က္ထဲမွာ Aစာသြပ္ ျပဌာန္းတာေတြေတာင္ ရွိတတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာသင္
ယူရင္လည္း- ဒီစာ-ဟာ ယုတၱိရွိ၏၊ မရွိ၏။ ေလာကဓမၼႏွင့္ ကိုက္ညီ၏ မကိုက္ညီ၏ ဆိုတဲ့ စံေပတံ၊ မိမိကိုယ္မိမိကာကြယ္
ေရး လက္နက္ကို မိမိထံမွာ တတ္ဆင္ထားဘို႔ လိုတယ္။ Aဲ့ဒီေတာ့မွ ေA့လ္
လေ
္ မ့ယကီးမ္ လို႔ေခၚတဲ့ ပညာမွန္ကို ရႏိုင္မွာ
ျဖစ္တယ္။ Aထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးစာေပမ်ား ျပဌာန္းတဲ့ ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ ဘာသာေရးစာေပေတြကို၊
ဘာသာတစ္ခုမွာ Aစြဲမကုန္တဲ့ သိပၸံပညာရွင္၊ စာေပပညာရွင္မ်ား ေရးသားတဲ့ စာေပေတြကို ဖတ္ရႈေလ့လာရင္ ယုတၱိေဗဒ
လက္နက္ကို မတတ္ဆင္ထားႏိုင္သူ Aတြက္၊ Aႏၱရာယ္ရွိပါတယ္။ Aဲ့ဒီ ယုတၱိမဲ့ စာေပေတြရဲ႔Aာဏာသက္မႈ၊ ၾသဇာသက္
မႈAား မိမိဆိုတဲ့ လူသားကို ျမႇဴဆြယ္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္ဆံုး မိမိရဲ႔ Aသိတစ္ခုလံုးကိုပါ- က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္လိုက္ႏိုင္တယ္။
ရွင္းလင္းေAာင္ေျပာရရင္- မိမိကို ယုတၱိမဲ့ AယူAဆေတြက ကိုလုိနီျပဳလုိက္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။
မိမိကုိယ္ကို ႏွစ္ကိုယ္ခြဲတတ္ေAာင္က်င့္ပါ---ဒီAခ်က္က မိမိကိုယ္မိမိ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္မယ့္ Aတြက္ ေလ့က်င့္ေရး
ကြင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားဟာ- ပကတိၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရယူႏိုင္ဘို႔၊ ဆြတ္ခူးႏိုင္ဘို႔ Aတြက္ ေတာထြက္ တရားက်င့္ေနရမယ့္
ေခတ္ကုန္သြားပါၿပီ။- ကမၻာေပၚမွာ ပကတိၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို လက္ေတြ႔ Uီးေဆာင္ က်င့္ႀကံျပသြားတဲ့ ဉာဏ္စU္ေဆာင္Aေပါင္း
ဟာလည္း- AစU္AလာAတိုင္း ေတာထြက္တရားက်င့္တဲ့ နည္းကို သံုးခဲ့တာပဲ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ မိရိုးဖလာ AစU္Aလာ
ကို ပစ္ပါယ္မွ ဉာဏ္စU္ပိုမိုျမင့္မားႏိုင္တယ္- မိရိုးဖလာ AစU္Aလာဟာ ေတာထဲမွ (လူသူ မရွိရာ မရပ္မွာ) မရွိဘူး။ လူေတြ
ထဲမွာ- လူ႔ပတ္၀န္းက်င္မွာပဲ ရွိတယ္ဆိုတာကို သိလာေတာ့- လူေတြၾကားထဲကို ျပန္ေရာက္လာတာပဲ မဟုတ္လား။
လူေတြနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ကို တည္မွီေနရတဲ-့ လူသားျဖစ္တဲ့ မိမိဟာ- မိမိကိုယ္မိမိ ႏွစ္ကိုယ္ခြဲလိုက္ပါ။ ခြဲႏိုင္ေAာင္ ႀကိဳးစား
ပါ။ ဆိုလိုတာက- မိမိရဲ႔ Aသိကို မိမိကိုယ္ရဲ႔ Aျပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္ၿပီး- Aျပင္ကို ဆြဲထုတ္ထားတဲ့ Aသိနဲ႔ မိမိကုိယ္ကို
မိမိ ေဘာ္လံုးပြဲၾကည့္သလို Aျပင္က ျပန္ၾကည့္ပါ။ `ငါဘာလုပ္ခဲ့သလဲ၊ ဘာေတြေျပာခဲ့သလဲ´လို႔ ျပန္သံုးသပ္ျခင္းမ်ိဳး
မဟုတ္ေသးဘူး၊ ျပန္သံုးသပ္ျခင္းနဲ႔ ႏွစ္ကိုယ္ခြဲျခင္းက ဆင္တူရိုးမွား ျဖစ္ေပမယ္-့ ႏွစ္ကိုယ္ခြဲျခင္းက ပိုၿပီး Aဆင့္ျမင့္ပါ
တယ္။ `ငါ-´ဆိုတဲ့ Aေကာင္ ဘာလုပ္လုပ-္ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ေနပါေစ- ပကတိAတိုင္း လႊတ္ထားၿပီး Aျပင္က ထိုင္ၾကည့္
ျခင္းမ်ိဳး- Aေပၚက စီးၾကည့္ျခင္းမ်ိဳး- ေက်ာင္းဆရာတစ္Uီးက- တပည့္ကို ၾကည့္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေAာင္ေလ့က်င့္လိုက္ပါ။
ၿပီးေတာ့မ-ွ Aဲ့ဒီ `ငါ´ဟာ ယုတၱိမဲ့ AယူAဆမ်ားရဲ႔ သားေကာင္လား၊ ယုတၱိမဲ့ AယူAဆမ်ားထဲမွ ေထာင္က်ေနရတဲ့
Aက်U္းသားလား၊ ယုတၱိမဲ့ နယ္ခ်ဲ႔မ်ားရဲ႔ေAာက္က ကိုလုိနီ ေက်းကၽြန္ဘ၀လား- ဆိုတာကို ျမင္တတ္ေAာင္ ဆက္ၾကည့္
ပါ။ တကယ္လို႔ ယုတၱိမ-ဲ့ သစၥာမွားမွာ က်င္လည္ေနတဲ့ `ငါ´ကို Aျပင္က `ငါ´က ကယ္ထုတ္ဘို႔ ႀကိဳးစားပါ။ ဒါေပမယ္-့
Aျပင္ကိုထြက္ေနတဲ့ `ငါ´က စာေပၾသဇာေလာင္းရိပ္ကင္းၿပီး- ပတ္၀န္းက်င္ထုက ပါလာတဲ့ Aစြဲကို ျဖဳတ္ထားဘို႔ေတာ့
လိုတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္- ပတ္၀န္းက်င္ထဲက `ငါ´နဲ-႔ Aျပင္ကို ဆြဲထုတ္ထားတဲ့ `ငါ´ ႏွစ္ကိုယ္ဟာ-ႏွစ္ကိုယ့္တစ္စိတ္
ျဖစ္ေနၿပီး- Aိုးရြဲ႔ကို စေလာင္းရြဲ႔နဲ႔ Aံ၀င္ဂင
ြ ္က်ျဖစ္ေAာင္ လိုက္ဖံုးေနလိမ့္မယ္။ ႏွစ္ကိုယ့္တစ္စိတ္ ျဖစ္ျခင္းထက္- တစ္
ကိုယ့္ ႏွစ္စိတ္ျဖစ္ေAာင္ ႏွစ္ကိုယ္ခြဲႏိုင္ဘို႔ လိုပါတယ္။ Aဲ့ဒီေတာ့မွ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုတဲ့ ေဘာ္လံုးကြင္ထဲမွာ- ၀င္ေရာက္
စကားေနတဲ့ `ငါ´ကို Aျပင္က `ငါ´က Aေ၀းထိန္းနဲ႔ လိုသလို ကစားေပးလိမ့္မယ္။ ဒီAဆင့္မွာ လူဟာ မိမိကိုယ္မိမိ
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လူစင္စစ္ျဖစ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လူ႔ဂုဏ္ရည္ႏွင့္ ညီေသာ `လူ´ ျဖစ္ျခင္း ဆိုတဲ့ ခရီးလမ္းေပၚကို စတင္ေျခခ်ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါကို ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္က ေဆြရြာတြလ္မုစ္တကၠီးမ္- ပကတိေျဖာင့္မွန္ေသာ လမ္းစU္ လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒီAဆင့္ကိုေရာက္လာရင္ Aလြန္Aင္မတန္ သတၱိေမြးရပါေတာ့မယ္။ Aဲ့ဒီ Aဆင့္ဟာ ေA့လ္ေမ့ယကီးမ္ ပညာမွန္Aသိနဲ႔
မိမိကိုယ္မိမိ စတည္ပ်ိဳးေထာင္တဲ့ Aဆင့္ကို ေရာက္ပါေတာ့တယ္။ မိမိကိုယ္ မိမိသာ ေတာ္လွန္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ေတာ္ လွန္
ေရး ျဖစ္ေပမယ္-့ မိမိရဲ႔ Aမွန္ကို တည္ေဆာက္ျခင္း ပ်ိဳးပင္ဟာ Aပင္ေပါက္ၿပီး- ျမင့္တက္လာေလေလ- ပတ္၀န္းက်င္
ပေရာဂႀကီးရဲ႔ ေလဒဏ္-မိုးဒဏ္ မုန္တိုင္းဒဏ္ကို ခံရေလေလ ျဖစ္လာပါေတာ့မယ္။
Aဲ့ဒီAဆင့္မွာ မေဖါက္ျပန္တ-ဲ့ ခိုင္မာတဲ့ သတၱိကို ေမြးရမယ္။ လူစင္စစ္ ျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လူ႔ဂုဏ္ရည္ႏွင့္ညီေသာ လူ
ျဖစ္ျခင္း ဆိုတဲ့ ပန္းတိုင္ဆီသို႔ ခရီးကို စတင္ ေျခခ်ၿပီ ဆိုလို႔ ခရီးဆံုး ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ၿပီလို႔ မွတ္ယူမိျခင္း လံုး၀ မျဖစ္
မိေစဘို႔ Aေရးႀကီးပါတယ္။
ခရီးAစက-- ပန္းတိုင္ထိ ခရီးသည္ေတြထဲမွာ- တက္ဆင္း မွတ္တိုင္ေတြက ရွိေနေသးတယ္။
(၁) စီးပြား လာဘ္လာဘ မွတ္တိုင္
(၂) ဂုဏ္ပကာသန မွတ္တိုင္
(၃) ၾသဇာAာဏာ မွတ္တိုင္
စသည့္ျဖင့္ ႀကီးမားစြာ ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္Aား ရွိတဲ့ ေလာကီမွတ္တိုင္ႀကီးေတြက ခရီးသည္ေတြကို ခရီးလမ္းေပၚက Aတင္းဆြဲ
ခ်သလို ဖိတ္ေဖၚေနျခင္းေတြ ရွိတယ္။- ေနာက္ဆံုး ခရီးသည္က စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာစြာနဲ႔ မဆင္းဘဲ တင္းခံေနရင္ေတာင္- Aဲ့ဒီ
မွတ္တိုင္ေတြက ေရေလး တစ္ခြက္ေလာက္ တိုက္လိုက္တာမ်ိဳး (Aဆိပ္ သြင္းလိုက္တာမ်ိဳး) ေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။
ဆိုလိုတာက Aမွန္တရားကို သိေနတဲ့ မ်ားစြာေသာ လူသားေတြဟာ- Aမွန္တရားကို သိတာမွန္ႏိုင္ေပမယ့္ Aဲ့ဒီ Aမွန္
တရားမွာ- တစ္စိုက္မတ္မတ္ စေတးေပးဆပ္ မရပ္တည္ႏိုင္ၾကဘူး။ Aခြင့္Aေရး ရမယ္ထင္ရင္ ႀကံဳရာမွတ္တိုင္ ဆင္းလိုက္
ၾကေတာ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့- ေရွ႔ဆက္ရမယ့္ Aမွန္တရား ေလာကယုတၱိေဗဒ မွတ္တိုင္က-ို မိမိဖာသာ မိမိ
ေလွ်ာက္လွမ္းေနလိ-ု႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မထိခိုက္ေပမယ့္၊ မိမိကိုေတာ့ AႀကီးAက်ယ္ ပင္ပန္းေစမႈ ရွိေနတယ္။
ပတ္၀န္းက်င္က ပစ္ခတ္တဲ့ လက္ႏွက္ မ်ိဳးစံုဟာ မိမိကို Uီးမတည္ဘဲ- သူ႔ဟာသူ ပစ္ခတ္ေနေပမယ့္၊ မိမိကေတာ့- မိမိကိုယ္
ပစ္ခတ္ေနတယ္လို႔ ခံစားရတတ္တယ္။
ဒီAဆင့္မွာ- မိမိAရိုးစြဲ ယံုၾကည္ခဲ့တဲ့ ၾကားဘူးနား၀ ဘာသာတရားရဲ႔ စကားစU္ေတြကို ေရဆန္ကူးရမယ့္ကိန္း ဆိုက္လာ
ၿပီေလ။ Uပမာ- ေလာကယုတၱိေဗဒ Aရ ေၾကာင္မႀကီး တစ္ေကာင္က- ၾကက္U မU ႏိုင္ေပမယ့္၊ မိမိယံုၾကည္တဲ့ ဘုရားရွင္
ဆိုတာ- Aင္မတန္ တန္ခိုးႀကီးတယ္၊ Aရာရာကို Uံဳဖြ- ျဖစ္ေစဆိုၿပီး လုပ္ႏိုင္တယ္။ Aဲ့ဒီ ဘုရားရွင္က ေၾကာင္မႀကီး တစ္
ေကာင္ကို ၾကက္U-Uေစ ဆိုရင္ မUႏိုင္ဘူး ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး- စတဲ့၊ ေလာကဓမၼလမ္းေၾကာင္းက ေဖါက္ျပန္ေရးမူေတြကို
စU္းစားလာတယ္။ ေဖါက္ျပန္ေရးမူနဲ႔ ေရးသားထားတဲ့ စာေပေတြ၊ ေျပာဆိုတဲ့ AဆိုAမိန္႔ေတြဘက္ကို တိမ္းပါးလာတယ္။
ၿပီးေတာ့ သူျမင္ခဲ့တဲ့ Aျမင္မွန္ Aိုင္းႏုယကီးမ္၊ Aသိမွန္ ေA့လ္ေမ့ယကီးမ္ ေတြကို စေတးလိုက္ၿပီး-၊ မိရိုးဖလာ ပတ္၀န္း
က်င္ကိုပဲ ဟက္ကုယကီးမ္ ပကတိAမွန္ (ပရမတၳသစၥာ) ျဖစ္တယ္လ-ို႔ ထင္မွတ္သြားတတ္ပါတယ္။
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က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံမွာေတာ့-

ေဆြရြာတြလ္မုစ္တကၠီးမ္-

ပကတိေျဖာင့္မွန္ေသာ

လမ္းစU္က

တိမ္းေခ်ာ္သြားသူေတြကို

ႆြာလီးန္ မ်ားျဖစ္တယ္လို႔ သံုးပါတယ္။ (၁း၅-၇) ရူပေဗဒ သေဘာတရား Aရ သူတို႔ဟာ Aလုပ္ၿပီးေျမာက္ေAာင္ မလုပ္
ေဆာင္သြားလိ-ု႔ သူတို႔ရဲ႔ Aဆင့္ဟာ Aျခားသူေတြနဲ႔ ထူးမျခားနားပါဘူး။
ပကတိ Aမွန္တရားဆိုတဲ့ ခရီးကို ေရာက္လာရင္- ဆရာစU္၊ ပတ္၀န္းက်င္ႀကီးက ေျပာေနတဲ့ Aယူေတြမွာ ဘုရားနာမည္
ကို သံုးၿပီး ေျပာဆိုပါေစ-၊ ယုတၱိမဲ့တာေတြကို `ဒါေတာ့ ဘုရားက ေျပာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘုရားဆိုတာ လူသားကို ဘယ္တံုး
က လိမ္ညာလွည့္ပတ္-၊ ဟိုတစ္မ်ိဳး ဒီတစ္မ်ိဳး ေျပာမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ပံုျပင္ဆန္ဆန္ ဒ႑ာရီေတြ ေျပာမွာမဟုတ္ဘူး၊ ေခတ္
ေနာက္က်သြားေစမယ့္ စကားေတြကို ေျပာမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ေလာကဓမၼကို ျပဌာန္းတဲ့ ဘုရားဟာ- သူျပဌာန္းထားတဲ့ Uပေဒ
ကို သူကိုယ္ခ်ိဳးေဖါက္မွာ မဟုတ္ဘူး-´လို႔ ရဲရဲတင္းတင္း ျပတ္ျပတ္သားသား သတၱိနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရရ
ဲ ပါေတာ့မယ္။ ျပတ္သားၿပီး
ေဖါက္ျပန္မႈ ကင္းမဲ့တဲ့ သတၱိမ်ိဳးလည္း ေမြးရပါေတာ့မယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေဆြရြာတြလ္မုစ္တကၠီးမ္- ပကတိေျဖာင့္မွန္ေသာ လမ္းစU္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္သူေတြဟာ-(၁) သဗၺညဳေရြဉာဏ္
ေတာ္ခ်ီးျမႇင့္ခံရေသာ သတင္းေတာ္ေဆာင္မ်ား၊ (၂) သမာဓိ ခိုင္မာေသာ ေျဖာင့္မတ္သူမ်ား၊ (၃) သစၥာဓမၼ၌ ေပးဆက္
သက္ေသတည္သူမ်ား၊ (၄) မိမိကုိယ္ကို မိမိ ေကာင္းမႈသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသူမ်ားသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္ရဲ႔
(၄း၆၉) မွာ ဆိုထားပါတယ္။ တနည္းAားျဖင့္ လူသားဟာ Aထက္ပါ ေလးခ်က္ထဲက တစ္ခ်က္နဲ႔ ျပည့္စံုရင္ ပကတိ ေျဖာင့္
မွန္ေသာ လမ္းစU္ရဲ႔ ပန္းတိုင္ကို ဆိုက္ေရာက္ရမွာ ေသခ်ာေပါက္ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့- ေဆြရြာတြလ္မုစ္တကၠီးမ္- ပကတိေျဖာင့္မွန္ေသာ လမ္းစU္မွာ ခရီးမွာ ခရီးသည္ေကာင္း တစ္Uီး ျဖစ္ဘို႔ ဆို
တာ လြယ္မေယာင္နဲ႔ ခက္တယ္လို႔ မထင္မွတ္Aပ္ေပဘူး။ ခက္မေယာင္နဲ႔ လြယ္ကူတဲ့ လမ္းစU္သာ ျဖစ္ပါတယ္။
Aစၥလာမ္က ၫႊန္ျပသြန္သင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ဆီသို႔ ခရီးဟာ- ေက်ာင္းတက္ပညာသင္ေနရင္း၊ မိမိAတြက္ တတ္ကၽြမ္းတဲ့
ပညာနဲ႔ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေနရင္း၊ တံငါလုပ္ရင္း၊ လယ္ထြန္ရင္း--ဘယ္AေျခAေနမွာ ျဖစ္ျဖစ္ မေဖါက္ျပန္တဲ့
Aေျခခံယုတၱိေဗဒကို လက္ကိုင္ထားႏိုင္သူ Aတြက္၊ လက္ကိုင္ထားရဲသူAတြက္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မေမွ်ာ္လင့္သည္
ျဖစ္ေစ ေရာက္ကို ေရာက္သြားတဲ့ ခရီးတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ္-့ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ေတြေတာ့ ရွိေနေသးတယ္။
ေဆာင္ရန္ကေတာ့- ေဖါက္ျပန္ျခင္းကင္းတဲ့ Aေျခခံ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း ယုတၱိေဗဒ ေပတံကို လက္ကိုင္ထားပါ။- မိမိကိုယ္မိမိ
ယုတၱိေဗဒ စံခ်ိန္ေAာက္မွာ သက္ေတာင့္ သက္သာ ေနပါ။
ေရွာင္ရန္ကေတာ့- ယုတၱိမဲ့ေနတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကို ေရွာင္ပါ။ မျငင္းခံုပါနဲ႔၊ မပတ္သက္ပါနဲ႔၊ ယုတၱိမဲ့ ကမၻာကို မိမိနဲ႔
မသက္ဆိုင္သလို Uပကၡာျပဳထားပါ။ မိမိဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ တစ္သားတည္း မျဖစ္မ-ွီ တနည္းAားျဖင့္ ႏုနယ္စU္မွာ ယုတၱိမဲ့
ကမၻာႀကီးကို ျငင္းခံုမိရင္၊ ပတ္သက္မိရင္- စိတ္ မခ်မ္းစရာေတြ- ၀င္ေရာက္လာႏိုင္တယ္။ မိမိဘက္က Aလြန္မွန္ေနၿပီးAတိုက္Aခံဘက္က မွားေနတာကို ေတြ႔ေလ- မဟုတ္မခံ စိတ္ေတြ ေပၚလာႏိုင္တဲ့ ကာလ ျဖစ္တယ္-ဆိုတာကို သတိထား
ဘို႔ လိုပါတယ္။
တစ္ေျဖးေျဖး- မိမိဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ တစ္သားတည္း ျဖစ္သြားခ်ိန္မွာ- ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ေတြ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္။
တနည္းAားျဖင့္ ေဆာင္ရမယ္ ေရွာင္ရမယ္ ဆိုတဲ့ Aဆင့္ေတြ ေက်ာ္လြန္သာြ းလိမ့္မယ္။ Aဲ့ဒီ Aခ်ိန္မွာ မိမိဟာ ယုတၱိေဗဒ
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နဲ႔ တစ္သားတည္း က်သြားေပၿပီ။ တနည္းAားျဖင့္ ေဖါက္ျပန္မႈကင္းမဲ့တဲ့ သစၥာတရားနဲ႔ တစ္သားတည္းျဖစ္သြားေလၿပီ။
Aဲ့ဒီAခ်ိန္ကို ေရာက္ေတာ့မ-ွ Aျခားေသာ သူမ်ားAတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ Aမွန္ကို ျပေပးလိုက္ပါ။- ဒီလို Aခ်ိန္မ်ိဳးမွာ မိမိဟာ
ရင့္က်က္ေနၿပီ ျဖစ္လ-ို႔ ယုတၱိမဲ့ ကမၻာႀကီးက မိမိကိုယ္ ထိပ္တိုက္တိုးလာရင္ေတာင္- Aလင္းေရာင္ကို Aေမွာင္ထုက ၀င္
ေဆာင့္သလိ-ု Aေမွာင္ထုသည္သာ Aလင္းေရွ႔မွာ Uီးက်ိဳးက်သြားပါလိမ့္မယ္။ Aဲ့ဒီAတြက္လည္း- ရင့္က်က္ၿပီးသား
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရၿပီးသား ျဖစ္တဲ့ မိမိမွာ- ေမာ္ႂကြားျခင္း၊ Uီးက်ိဳးသြားတဲ့ Aေမွာင္ထု Aေပၚ ၀ံ့ႂကြားဂုဏ္ေဖၚလိုျခင္း ကင္းမဲ့
လွ်က္ သူတို႔ေတြ Aလင္းရသြားေလၿပီဆိုတဲ့ သန္႔ရွင္းတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ပီတိရသသည္သာ ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မယ္။- ဒီလို စိတ္
မ်ိဳးကို ေဖၚျပၿပီးသား Aတိုင္း နာ့ဖ္ေဆ့မုတမာAီ
ြမာAီနာဟ္ လို႔ ေခၚပါတယ္။
ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
ေဌးလြင္Uီး
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