ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔
ကရုဏာရွင္ Aၾကင္နာရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ Aလႅာဟ္Aရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္Aားျဖင္-့
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရဲ႔ Aႏွစ္သာရကို လူသားတိုင္း ခံစားခြင့္ ရခ်င္ၾကပါတယ္။ Aနည္းဆံုးေတာ့- လူသားတိုင္းဟာ ၿငိမ္းေAးတဲ့ ဘ၀
ေလးနဲ႔ မိမိရဲ႔ ဆႏၵ ျဖစ္ေပၚတာေတြကို ေAးေAးလူလူ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခင
ြ ့္ရတဲ့ ေလာကနိဗၺာန္ေလးကို ကိုယ္စီကိုယ္ငွ
လိုခ်င္ၾကတာပဲ။
ဒါေပမယ္-့ ဒီလို၊- ၿငိမ္းခ်မ္းခ်င္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္ပါတယ္- ဆိုတဲ့ လူေတြၾကားထဲမွာ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို Uီးတည္
ေစတဲ့ ပဋိပကၡေတြ၊ Aတၱႀကီးမႈေတြ- Aာသားငမ္းငမ္း တက္မႈေတြ- မနာလိ၀
ု န္တိုမႈေတြ တစ္သီတစ္တန္းႀကီး ရွိေနေလရဲ႔
ဆိုတဲ့ Aခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျငင္းပါယ္ဖံုးကြယ္ထားလို႔ မရႏိုင္ေကာင္းပါ။
ဒီလို ျဖစ္တည္ေနရတာဟာ- ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတဲ့ Aႏွစ္သာရကို Aမွန္တကယ္ ခံစားထိေတြ-႔ ေပးေ၀ တည္ေဆာက္ခင
ြ ့္
ရေAာင္ ခ်ည္းကပ္တဲ့ နည္းစနစ္ေတြ မွားေနလို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ Aစၥလာမ္သာသနာက သြန္သင္ထားပါတယ္။ တနည္း
Aားျဖင့္ ယခုလက္ရ-ွိ AစU္Aလာ ဆက္တည္ ခံစား၊ ခ်ီတက္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီး- သို႔မဟုတ္ မိရိုးဖလာက ျပၫႊန္တဲ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈန-ဲ႔ Aစၥလာမ္ သာသနာက ျပၫႊန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္နည္းဟာ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္
ပါတယ္။
မ်ားေသာ Aားျဖင့္ မိရိုးဖလာ တရားထဲမွာက စိတ္ကို Aေသသတ္လိုက္ျခင္း (၀ိပႆနာ က်င့္ျခင္း) ကို ေAာင္ျမင္ၿပီၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရၿပီ-လို႔ ထင္မွတ္မႈမ်ား ရွိေနပါတယ္။
ဒီလို မိရိုးဖလာက ျပၫႊန္တ-ဲ့ သို႔မဟုတ္ မိရိုးဖလာAတိုင္း လိုက္နာေတြးထင္မိတ့ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္နည္းကမိမိရဲ႔ စိတ္ Aလိုကို (Aထင္) ကို Aရင္ တည္ေဆာက္ခင
ြ ့္ ျပဳလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ Aဲ့ဒီစိတ္ Aလိုကို
ရေAာင္ႀကိဳးပမ္းျဖည့္ဆီးတယ္။ မိမိရဲ႔ စိတ္Aလိုကို ျဖည့္ဆီးႏိုင္ရင္- စိတ္ဘ၀င္က်ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီလို႔ ထင္မွတ္ခံယူ
ၾကပါတယ္။
မိမိရဲ႔စိတ္ကို သတ္ျခင္း- သို႔မဟုတ္ စိတ္ကို သတ္ႏိုင္ေAာင္ က်င့္ႀကံAားထုတ္ရင္- ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရၿပီဆိုတဲ့ Aထင္ကို
Aရင္ Aတည္ျပဳၿပီး- စိတ္ကို သတ္ႏိုင္ေAာင္ ႀကိဳးစားယူၾကပါတယ္။
Aစၥလာမ္က သြန္သင္တာက ဒီလို မဟုတ္ဘူး။ Aဲ့ဒီ Aထင္ကို Aရင္ ေတာ္လွန္ခိုင္းပါတယ္။ Aထင္ဟာ Aမွန္ ျဖစ္ကို
ျဖစ္ရမယ္လို႔ မဆံုးျဖတ္မိဘို႔ Aရင္ စီစစ္ဘို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီAတြက္ မိမိရဲ႔ Aထင္၊ မိမိရဲ႔ ဆႏၵေတြဟာ ယုတၱိရ-ွိ မရွိ မိမိကိုယ္မိမိ စီစစ္ရဲတဲ့ သတၱိကို Aရင္ေမြးခိုင္းပါတယ္။ AစU္
ယုတၱိေဗဒနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ Aမွန္တရားကို လက္ခံရဲတဲ့ သတၱိကို ေမြးျမဴရမယ္လို႔ သြန္သင္ပါတယ္။- AစU္ယုတၱိေဗဒနဲ႔ ကိုက္
ညီတဲ့ Aမွန္တရား ဆိုတာ- သိပၸံပညာ- ေဆးပညာ- ၀ိဇၨာပညာ- စသည္ျဖင့္ ဘာညာ ပညာေတြနဲ႔ မပတ္သက္ပါဘူး။ Aဲ့ဒီ
ပညာရပ္ေတြဟာ- ေခတ္ကာလ Aခ်ိန္ရဲ႔ တုိက္စားမႈ ဒဏ္ကို Aာမခံႏိုင္ပါဘူး။ Uပမာ ၁၆ ရာစုႏွစ္က သိပၸံပညာရဲ႔ ေတြ႔ရွိ
ခ်က္ဟာ ဒီေန႔ ဒီေခတ္မွာ ယုတၱိရွိခ်င္မွ ရွိေတာ့မွာပါ။- AစU္မွန္တဲ့ ယုတၱိေဗဒ- ဆိုတာ၊ Uပမာ ေနဟာ Aေရွ႔ဘက္က
ထြက္တယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး- ဘယ္ေခတ္၊ ဘယ္ကာလ ေရာက္ေရာက္ ေနဟာ Aေရွ႔ဘက္ကပဲ ထြက္ေနမွာပဲ။
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ဒီလို AစU္မွန္တဲ့- တနည္းAားျဖင့္ ေဖါက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈ ကင္းတဲ့ Aမွန္တရားနဲ႔ မိမိရဲ႔ ခံယူ ယံုၾကည္ခ်က္ကို မွတ္
ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္ေAာင္ မိမိကိုယ္မိမိ ေလ့က်င့္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ပကတိAမွန္တရားေပၚမွာ- ရပ္တည္သူ။ သည္း
ခံ ပါရမီႀကီးသူ ေတြဟာ ေခတ္ကာလရဲ႔ တုိက္စားခံရျခင္းမွ ကင္းတယ္လို႔ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ စူရာဟ္ (၁၀၃) မွာ Aာမခံ
ခ်က္ ေပးထားပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး- သို႔မဟုတ္ စိတ္ႏွလံုး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ဆိုတာ Aခ်ိန္ကုန္လူပန္းခံၿပီး ေလ့က်င့္ေနေလာက္တဲ့ Aရာ မဟုတ္ဘူး။
Aဲ့ဒီလို ေလ့က်င့္ေနျခင္းျဖင္-့ ေလာကပတ္၀န္းက်င္က Aရာေတြကို မတူမတန္ျပဳမူရာ ေရာက္တယ္။ မထီမဲ့ျပင္ ျပဳရာ
ေရာက္တယ္။- က်င့္သူAတြက္ေရာ- က်င့္သူရဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္Aတြက္ေရာ ဘာမွာ ထူးျခားတဲ့ Aက်ိဳးျပဳမႈ မရွိဘူးလို႔ သြန္
သင္ပါတယ္။
ဒီစကားေတြဟာ သာမန္လူသား Aမ်ားႀကီးAတြက္ နားလည္ရ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။
ဆိုလိုတာက--- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့- ကၽြဲကူးေရပါ Aပိုဆုကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ဘို႔ Aတြက-္
(၁) လူဟာ မိမိကိုယ္မိမိ လူပီသေAာင္ ႀကိဳးစားရမယ္။
(၂) မိမိကိုယ္မိမိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႀကီးကို ျပဳျပင္ေပးရမယ္။
ပတ္၀န္းက်င္ႀကီး ဆိုတာက Aလြန္က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ Aဲ့ဒီAထဲက Aဓိက-- Aခ်က္ေတြကေတာ့-၊
(က) လူမႈေရး
(ခ) ပညာေရး
(ဂ) စီးပြားေရး
(ဃ) ႏိုင္ငံေရး-- ဆိုၿပီး ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ့ Aေနနဲ႔ Aစၥလာမ္က ေျပာတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး--ဆိုတဲ့ ေခါင္းစU္ေAာက္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းစU္ေတြနဲ႔ Aခန္း
ဆက္ တင္ျပသြားပါမယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး- ေမးေျဖ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ႏိုင္ပါတယ္။
ယခု-- နံပါတ္ (၁) ျဖစ္တဲ့- လူဟာမိမိကိုယ္မိမိ လူပီသေAာင္ လုပ္ရမယ္။ ဆိုတာကို Aနည္းငယ္ ရွင္းျပလိုပါတယ္။
မိမိဆိုတာ လူသား ျဖစ္တယ္။ လူသားေၾကာင့္ လူထဲက လူျဖစ္တယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး ခ်ဲ႔ရရင္- မိရိုးဖလာ Aေရာင္ျခယ္ခံထား
ရတဲ့ Aေရာင္စြန္းၿပီး လူသား တစ္Uီး ျဖစ္တယ္။ ဒီAခ်က္ဟာ- လူတိုင္း ေမ့ေလွ်ာ့ေနတဲ့ Aခ်က္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ
ေၾကာင့္ မိမိမသိလိုက္ဘဲ- မိမိရဲ႔ ႏွလံုးသည္းပြတ္ထဲမွာ Aေရာင္တင္ခံထားရတဲ့ Aေလ့Aက်င့္ AေတြးAေခၚဟာ မိမိ
ကိုယ္Aေပၚမွာ စိုးမိုးေနရာ ယူထားေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီAေျခAေနမွာ လူဟာ လူမပီသေသးပါဘူး။ တနည္းAားျဖင့္
လူတည္း ဟူေသာ Aႏွစ္သာရကို ပတ္၀န္းက်င္ Aေရာင္တင္မႈႀကီးက ဖံုးကြယ္ထားျခင္း ခံရတဲ့ ေရြရည္ ေငြရည္ စိမ္
ခံထား ရတဲ့ ဓါတ္သတၱဳလို မ်ိဳး ျဖစ္ေနပါတယ္။

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

ဘယ္Aရာကို ျဖစ္ျဖစ္- မွန္၏ မွား၏၊ ယုတၱိရွိ၏- မရွိ၏- လို႔ ဆင္ျခင္တတ္တဲ့ Aသိထက္၊ မိမိမွာ Aေရာင္းစြန္းၿပီးသား စိတ္
နဲ႔ ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္တဲ့စရိုက္၊ မိမိရဲ႔ မိရိုးဖလာ Aစြဲကို စံ ျပဳၿပီး တိုင္းတာ ဆင္ျခင္တတ္တဲ့ စရိုက္ေတြက လူသားAေပၚမွာ
မင္းမူေနေလ့ ရွိပါတယ္။
မိရိုးဖလာတိုင္းကို Aမွားတရားခ်ည္း သက္သက္ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း တစ္ဘက္သတ္ မသံုးသပ္မိဘို႔လည္း လိုပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ Aစၥလာမ္က- လူသားဟာ ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္တတ္တဲ့ စရိုက္ရဲ႔ Aာဏာစက္ေAာက္မွာ ေက်းကၽြန္ျဖစ္ေနရတဲ့
နာ့ဖ္ေဆ့Aမာနာဟ္ စြန္းထင္းမႈိင္းမိေနတဲ့ စရိုက္ပိုင္ရွင္လို႔ သြန္သင္ သတိေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ္-့ ဒီစရိုက္ဟာ ေမြးရာ
ပါ စရိုက္မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို သတိထားမိဘို႔လိုပါတယ္။ ေရွးဘ၀ ၀ဋ္ေႂကြးေၾကာင့္ စြန္းထင္ခံရတာ မဟုတ္ဘူး။ မိမိနဲ႔
ဘာမွ မပတ္သက္တဲ့ ကမၻာUီး လူသားႏွစ္Uီးရဲ႔ Aကုသိုလ္မႈေၾကာင့္ မိမိက မဆီမဆိုင္ ခံေနရတာလည္း မဟုတ္ဘူး။
ဆိုတာကိုလည္း နားလည္ထားဘို႔ လိုပါတယ္။ Aစၥလာမ္က သြန္သင္တာက လူသားရဲ႔ ေမြးရာပါ စရိုက္က နာ့ဖ္ေဆ့
မုတြမာAီနာဟ္ ေခၚ ပကတိ Aျဖဴထည္ စရိုက္ သို႔မဟုတ္ စိတ္ဘ၀င္ ေAးၿငိမ္းၿပီးသား စရိုက္ ျဖစ္ပါတယ္။ စြန္းထင္းမိႈင္း
မိေနတဲ့ စရိုက္ ဆိုတာ- ေမြးရာပါ Aျဖဴထည္ စရိုက္ကို ထိေတြ႔ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္- Aသိုင္းA၀ိုင္း၊ Aထိ
Aေတြ႔က Aေရာင္ဆိုးလိုက္ ျခင္းသာ ျဖစ္ပါ တယ္။
ဒီလို ေျပာလိ-ု႔ ပတ္၀န္းက်င္ႀကီးကလည္း လူသားAား မိႈင္းတိုက္တဲ့ တရားခံျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘူး။ ပတ္၀န္း
က်င္နဲ႔ လူသား ဆိုတာ- ေရနဲ႔ ေလွလို ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားက ေလွ သေဘာပါ။ Aဲ့ဒီ ေလွဟာ ေရမရွိရင္ ခရီးသြားလို႔ ရမွာ
မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ္-့ Aဲ့ဒီ ေလွထဲမွာ ေရကို A၀င္ခံလိုက္ရင္လည္း ေလွဟာ ေရထဲမွာ နစ္ျမဳပ္သြားမယ္ဆိုတာကို သတိ
ျပဳဘို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ပစ္ပါယ္ၿပီး- ေလာကကို ၿငီးေငြ႔တယ္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္တာကို မညီးတြားဘို႔
Aစၥလာမ္က တားျမစ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို မေၾကာက္ဘ-ို႔ မၿငီးေငြ႔ဘ-ို႔ မေစာ္ကားမိဘ-ို႔ မပစ္ပါယ္မိဘို႔
လိုပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုတာ- ဆင္ျခင္ သံုးသပ္စရာ Uပမာမ်ား ျဖစ္တယ္- မိမိ တက္လွမ္းမယ့္ ခရီးAတြက္ မရွိမျဖစ္
လိုAပ္တ-ဲ့ Aရာႀကီးျဖစ္တယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ကို ပတ္၀န္းက်င္လို နားလည္တတ္ဘို႔ Aေရးႀကီးပါတယ္။
သူသားမွာ ဘ၀ သံုးမ်ိဳး ရွိေနပါတယ္။ (၁) ကၽြႏ္ုပကိ
္ကု ိ ဆိုတဲ့ ဘ၀ (၂) ကၽြႏ္ုပက
္ ဆိုတဲ့ ဘ၀ (၃) ကၽြႏ္ုပ၏
္ ဆိုတဲ့ ဘ၀ ျဖစ္
ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ကို ဆိုတဲ့ ဘ၀ က ငယ္စU္မွာ ပတ္၀န္းက်င္က Aေရာင္ကုိ ကူးယူတဲ့ ဘ၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုး- လူ
သားတစ္Uီးဟာ ျမန္မာ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေမြးရင္ ျမန္မာစကားတတ္မယ္။ ျမန္မာ Aစာကို စြဲလန္းႏွစ္သက္ ခံတင
ြ ္းေတြ႔သြား
မယ္။ တကယ္လို႔ Aဂၤလိပ္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ႀကီးရင္- Aဂၤလိပ္စကားတတ္မယ္၊ Aဂၤလိပ္ AစားAစာကို ဓါတ္ေတြ႔ သြားမွာ
ျဖစ္တယ္။- Aဲ့ဒီက နဲနဲႀကီးလာရင္- ဒါက ဘယ္လိုလ။ဲ ဘာလဲ- (ကၽြႏ္ုပကိ
္ကုိ ေျပာျပပါလိ)ု႔ စပ္စုတဲ့ Aရြယ္ကို ေရာက္လာပါ
တယ္။ Aဲ့ဒီ Aရြယ္တစ္ေလွ်ာက္ ပတ္၀န္းက်င္က (ကၽြႏ္ုပကိ
္က)ုိ ေျပာသမွ် မွတ္ယူ Aေရာင္တင္ပါေတာ့တယ္။
ဒီထက္နဲနဲ ႀကီးလာရင္ ကိုယ္မွာ ဓါတ္ကူးထားတာကို Aေျခခံၿပီး- (သူမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္က) ဒီလို လုပ္ခ်င္တယ္။ ဒီလို ျဖစ္ခ်င္
တယ္။ စသည္ျဖင့္ စိတ္ခံစားမႈ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ လူAမ်ားစုႀကီးဟာ- ကၽြႏ္ုပ္ကို ဆိုတဲ့ ဘ၀ကို Aေျခခံ Aေရာင္တင္ခဲ့
တဲ့ မိဘ- ဆရာသမား ပတ္၀န္းက်င္ကို Aေျခခံၿပီး- ကၽြႏ္ုပ္က ဆိုတဲ့ Aေရာင္ကို ေတာက္ျပေလ့ ရွိပါတယ္။
ဒါေပမယ္-့ ကၽြႏ္ုပ၏
္ မူလဇစ္ျမစ္ လူ ဆိုတဲ့ Aတြင္း ဓါတ္သေဘာကို ေမ့ေလွ်ာ့ေနေလ့ ရွိပါတယ္။ Aစၥလာမ္က ဒီလို
Aခ်င္း Aရာကို Aျဖစ္မခံဘ-ို႔ တစ္ကယ္လို႔ မိဘAရင္းက ယုတၱိမဲ့ AယူAဆေတြကို သြန္သင္ေနတယ္ဆိုရင္- မိဘကို
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ရိုေသပါ။ ေလးစားပါ။ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ သြန္သင္တဲ့ ယုတၱိမယ့္ Aေရာင္ကို မစြန္းမခံပါနဲ႔လို႔ သြန္သင္ပါ
တယ္။ ဒါေပမယ္-့ လူAမ်ားစုႀကီးက မိရိုးဖလာ ေAာက္မွာ ေစာေၾကာရဲျခင္း မရွ-ိ ။
Aဲ့ဒီလို Aေရာင္ဆိုးခံလိုက္ရတဲ့ Aတြက္ လူသားဟာ- Aေရာင္စြန္းၿပီးသား စိတ္စရိုက္နဲ႔ ဘယ္Aရာကို မဆို တိုင္းထြာ
ရႈျမင္ သံုးသပ္ ခံစား- လက္ခံေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါကို Aစၥလာမ္က ေတာ္လွန္ခိုင္းပါတယ္။ ဤAရာကား ယုတၱိရွိ၏- မရွိ၏။
ဤAရာကား မွန္၏- Aမွန္၏ ဆိုတဲ့ ဆင္ျခင္ သတိနဲ႔ မိမိရဲ႔ စရိုက္ကို မိမိ AစU္ ဆံုးမ ေတာ္လွန္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Aဲ့ဒီလို
ေတာ္လွန္ေရးစိတ္စရိုက္ကို နာ့ဖ္ေဆ့ ေလာင္၀၀
္ ါမာဟ္ လို႔ ေခၚပါတယ္။ တနည္းAားျဖင့္ မိႈင္းမိစိတ္ စရိုက္ကို ျပန္လည္
ေလွ်ာ္ဖြတ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာ္ဖြတ္ပါမ်ားလို႔ စိတ္စရိုက္ေပၚမွာ မိႈင္းမိေနမႈမ်ား လြင့္ပါးကင္းစင္ သြားရင္- သို႔မဟုတ္၊
မိမိရဲ႔ေတာ္လွန္ေရးစိတ္နဲ႔ မိမိ တစ္သားတည္း ျဖစ္သြားရင္ စိတ္ဟာ ဘ၀င္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း နာ့ဖ္ဆိ မုတြမာဟ္ Aီနာဟ္ကို
မူလAျဖဴတည္- ဘ၀င္ေAးၿငိမ္းတဲ့ စိတ္ကို ျပန္လည္ ရရွိသြားပါတယ္။ Aဲ့ဒီAခါမွ- လူဟာ ၿငိမ္းခ်မ္း ျခင္းရဲ႔ AဆီAႏွစ္
Aရသာကို ျပည့္ျပည့္၀၀ ခံစားခြင့္ ရွိသြားပါတယ္။
မိမိကိုယ္မိမိေတာ္လွန္ေရး စိတ္စရိုက္နဲ႔ မိမိဟာ တစ္သားတည္း ျဖစ္ျခင္း ဆိုတာက-- Uပမာ လူတစ္Uီးဟာ ကိုယ္ခံပညာ
တစ္ခုကို သင္တယ္၊ ဆိုပါေတာ့- Aတိုက္Aခံက ဘယ္လို ထိုးရန္ ဘယ္လို ခုခံပါ။ ဘယ္လို သတ္ပုတ္ရင္ ဘယ္လို ကာ
ကြယ္ပါ- ဆိုတဲ့ စာသားကို Aလြတ္က်က္ထားယံုနဲ႔ ကိုယ္ခံပညာက Aဲ့ဒီ က်က္မွတ္ထားသူထံမွာ တစ္သားတည္း ျဖစ္မေန
ႏိုင္ဘူး။ Aဲ့ဒီ လူဟာ- Aဲ့ဒီပညာေတြကို မိမိရဲ႔ မသိစိတ္မွာ စြဲၿငိၿပီး- တစ္ဘက္သားက မိမိကို တိုက္ခိုက္လာရင္- ဘယ္လုိ
ကာကြယ္ရမယ္ဆိုတာကို ေတြးေတာေနစရာ မလိုဘ-ဲ Aလိုလို ကာကြယ္ၿပီးသား ျဖစ္သြားေAာင္ထိ ေလ့က်င့္ထားရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။- Aလားတူပ၊ဲ ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ နာ့ဖ္ေဆ့ ေလာင္၀္၀ါမာဟ္ နဲ႔ မိမိဟာ တစ္သားတည္း ျဖစ္သြားရင္- ပတ္
၀န္းက်င္က ေျပး၀င္လာတဲ့ Aေရာင္းဆိုလိုစိတ္ေတြကို Aလိုလို ခုခံၿပီးသြား ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။
ဒီလို AေျခAေနကို ေရာက္သြားရင္-- သူဟာ လိုခ်င္ခ်င္-မလိုခ်င္ခ်င္၊ ေတြးထားထား- မေတြးထားထား စိတ္ႏွလံုး ေAး
ၿငိမ္းျခင္းဆိုတဲ့ ဆုကို Aလိုလို ဆြတ္ခူးၿပီးသား ျဖစ္သြားပါတယ္။
Aခုေခတ္ Uပမာနဲ႔ ေျပာရရင္- ႏိုဘယ္ဆု လိုခ်င္လို႔ လူသားေတြ Aတြက္ ေကာင္းက်ိဳးလုပ္ျခင္း မဟုတ္။ လူသားေတြ
Aတြက္ ေမတၱာ ေစတနာ ရွိလို႔ ေကာင္းက်ိဳးလုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ ရလာတဲ့ ႏိုဘယ္ဆုက- Aပိုရလဒ္သာ ျဖစ္တယ္။-ဆိုတာကို နားလည္ေစလိုပါတယ္။
Aစၥလာမ္က သြန္သင္တာမွာ- လူဟာ လူပီသေAာင္ ႀကိဳးစားပါ။ လူပီသဘို႔ Aတြက္ ပကတိမွန္ကန္တဲ့ Aမွန္တရားကို
မိမိကိုယ္တိုင္ လက္ခံႏိုင္ေAာင္ ႀကိဳးစားပါ။ လက္ခံရေ
ဲ Aာင္ ႀကိဳးစားပါ။ မိရိုးဖလာ ဒ႑ာရီေတြ ေAာက္မွာ Aမွန္တရားကို
လက္ခံဘို႔ မ၀ံ့မရဲ ျဖစ္ေနရင္ Aဲ့ဒီ စိတ္ကိုေတာ္လွန္ပါ။ မိမိရဲ႔ Aစြဲစရိုက္ကို ေတာ္လွန္ပါ။ လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေတာ္လွန္တာ
မွာ Aမုန္တရား မရွိဘို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ေနာက္ေခါင္းစU္ခေ
ြဲ တြမွာ ဒီAေၾကာင္း ပါလာပါမယ္)။
မိမိကိုယ္မိမိ လူပီသေAာင္ ႀကိဳးစားသြားရင္- Aဲ့ဒ-ီ လူဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆီသို႔ Uီးတည္ေနပါတယ္။- ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ဆိုတဲ့
Aပိုဆုကို လိုခ်င္သည္ ျဖစ္ေစ- မလိုခ်င္သည္ ျဖစ္ေစ၊ Aဲ့ဒီ မွတ္တိုင္ကေတာ့ မိမိခ်ီတက္တဲ့ လမ္းမွာ ေသခ်ာေပါက္ ေစာင့္
ေနပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ- ဆိုတဲ့၊ ခရီးကို ခ်ီတက္ဘို႔ လြယ္ကူလွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူေပါင္းစံု Aလႊာေပါင္းစံု ခံစားမႈေပါင္းစံု Aတြက္
တစ္လႊာခ်င္း ရွင္းျပရမွာေတာ့- က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။--
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မိမိကိုယ္ မိမိ လူပီသေစရန္ စိတ္ေတာ္လွန္ေရး လုပ္မည့္ လက္ႏွက္မ်ား
ဘယ္ေတာ္လွန္းမွာ မဆိ-ု Aဲ့ဒီေတာ္လွန္ေရးကို ေAာင္ျမင္မႈ ဆြတ္ခူးႏိုင္ဘို႔ လက္နက္မ်ား လိုAပ္ပါတယ္။-Aဲ့ဒီ လက္နက္ေတြဟာ- စိတ္ကူးယU္ေလာကထဲမွာ မရွိဘူး- ပံုျပင္စာAုပ္ေတြမွာ မရွိဘူး၊ ဒ႑ာရီဇာတ္လမ္းေတြမွာ မရွိ
ဘူး- မ်က္လံုးစံုမွိတ္ နာခံဆည္းကပ္ေနတာမွာ မရွိဘူး။---

လူသားနဲ႔ Aနီးဆံုး ပတ္၀န္းက်င္ထဲက ထိေတြ႔မႈေတြထဲမွာပဲ

ရွိတယ္လို႔- က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ၫႊန္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံမွာ-- ပတ္၀န္းက်င္က
Aရာတစ္ခုကို ေထာက္ျပ သြန္သင္တိုင္း-- `ထိုAရာ၌ သင္တို႔ မရႈျမင္တတ္သေလာ´လို႔ မၾကာခဏ ေမးျမန္း သတိေဖၚ
ေပးထားပါတယ္။---ဒီေနရာမွာ- (၁) ေတာ္လွန္ေရး လက္ႏွက္ဆိုတာ ဘာလဲ- (၂) ေလ့က်င့္ရမယ့္ ေလ့က်င့္ကင
ြ ္းက ဘယ္မွာလဲ ဆိုတာကို
သိဘို႔လိုပါတယ္။--- (ေနာက္Aပတ္တင
ြ ္ ဆက္လက္ တင္ျပပါမည္။)
ေဌးလြင္Uီး
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