မိမိကိုယ္မိမိေတာ္လွန္ျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႀကီးAား ျပဳျပင္ျခင္း
လူမႈေရး
လူသား တစ္ေယာက္ဟာ မိမိကိုယ္မိမိ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ပီတိကို ဆြတ္ခူးရၿပီ ဆိုတာနဲ-႔ Aျခားလူေတြကိုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ဓါတ္
ကူးေပးလိုမႈ ေမတၱာတရားေတြ ယိုဖိတ္လာပါေတာ့တယ္။ ဒါဟာ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ Aားလံုး ျဖစ္ေပၚခံစားခဲ့ရတဲ့ လက္ေတြ
က်င့္ေဆာင္သြားတဲ့ လမ္းစU္မွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဉာဏ္စU္ေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္Aားလံုးဟာ မိမိတို႔ ခံစားရတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရသကို ေတာထဲမွာ တရားဆက္က်င့္ရင္း တစ္Uီး
တည္း တိတ္တဆိတ္ ခံစား သြားတာ မဟုတ္ဘ၊ဲ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္က လူထုႀကီးထဲမွာ Aေကာင္းဆံုး လူမႈေရးမ်ားကို
တည္ေဆာက္ရင္း လူသားေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ဓါတ္ကူးေပးသြားၾကပါတယ္။
Aဲ့ဒီ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားAားလံုးရဲ႔ ေဟာတရားကို ၾကည့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aတုယူရမယ့္ တရားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
သူတို႔ေတြ တရားစေဟာတာနဲ႔ ဟာ့က္ လို႔ေခၚတဲ့ ပရမတၳသစၥာ Aေၾကာင္းကို စေျပာေတာ့တာပဲ မဟုတ္လား။ တနည္း
Aားျဖင့္ သစၥာဆိုတဲ့ ေဖါက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္းကင္းေသာ စံေပတဲ့ကို လူသားေတြဆီ Aေရာက္ပို႔ေပးလိုက္တာပါ။
လူသားေတြမွာ စံေပတံ ပိုင္ဆိုင္ေတာ့မ-ွ မိမိAပါA၀င္ ေလာကAားလံုးကို စံေပတံနဲ႔ တိုင္းဘို႔ သြန္သင္ပါေတာ့တယ္။
သြန္သင္တယ္ ဆိုတာလည္း- ဒီေခတ္ နားလည္ထားတဲ-့ ဆရာႀကီး၀ါဒနဲ႔ သြန္သင္ျခင္း မဟုတ္ဘ-ဲ လူသားမ်ားAတြက္
Aနစ္နာခံျခင္း၊ လူသားေကာင္းစားေရး Aတြက္ Uီးေဆာင္လုပ္ျပျခင္း ဆိုတဲ့ မိမိကိုယ္မိမိ ေတာ္လွန္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္လူမ်ား
Aတုယူႏိုင္ေAာင္ လက္ေတြ႔ျပသျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါတယ္။
Aလားတူပ-ဲ - မိမိကိုယ္မိမိ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ပီတိဆြတ္ခူးၿပီးတဲ့ လူသားဟာ မိမိကိုယ္မိမိ ေတာ္လွန္ပါယ္သတ္နဲ႔ နည္းနဲ႔ လူမႈ
ပတ္၀န္းက်င္ကို ျပဳျပင္ရပါမယ္။ ပတ္၀န္းက်င္က တုန္႔ျပန္လာတဲ့ တိုက္ခိုက္မႈAားလံုးကို သည္းခံႏိုင္ရမယ္။ လိုAပ္လ-ို႔
တိုက္ခိုက္ေစာ္ကားလာသူကို တုန္႔ျပန္ရမယ့္ Aခါမ်ိဳးမွာ- Aဲ့ဒီ တိုက္ခိုက္လာသူ တရားရေစA့ံငွာ- သို႔မဟုတ္ သူ႔ကိုယ္သူ
ဆင္ျခင္ေစA့ံငွာ- ဗ်ဴဟာမ်ားကို သံုးႏိုင္ေပမယ့္၊ ႏွလံုးသားထဲမွာ ေဒါသျဖစ္ျခင္း၊ ေဒါသခံစားျခင္း၊ Aႏိုင္လိုခ်င္ျခင္း၊ သစၥာ
မဲ့ေသာ AႀကံAစည္မ်ားကို သံုးျခင္းမ်ား ပါယ္သတ္ထားရပါမယ္။ မိမိရဲ႔ သစၥာတရားလမ္းမွာ ျဖစ္တည္တဲ့ Aေႏွာင့္Aယွက္
မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း ဆိုသည္မွAပ- သူတစ္ပါးAား ဒုကၡေရာက္ေလေAာင္ ႀကံေဆာင္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ဘို႔ လိုပါတယ္။
မေတာ္တဆ သူတစ္ပါးAား ဒုကၡေရာက္ေစေလာက္ေAာင္ ႀကံေဆာင္လိုက္တာနဲ-႔ မိမိရရွိထားတဲ့ ေAးၿငိမ္းမႈဟာလည္း
ရုတ္ခ်ည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္တယ္။

ေမွးမွိန္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ႀကံစည္ျခင္းတိုင္းဟာ

မိမိကိုယ္ျပန္သင့္ေနတယ္ဆိုတဲ့

Aခ်က္ကို ေမ့ထားလို႔ မရေပဘူး။
ေAးၿငိမ္းမႈ ရၿပီးသား လူသားဟာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ေAးၿငိမ္းမႈ ဓါတ္မကူးေပးျပန္ရင္လည္း- သူ႔တာ၀န္ မေက်မႈ ခံစားမႈက
သူ႔ကို ျပန္သင့္ေစႏိုင္သလိ-ု ပတ္၀န္းက်င္Aား ေAးၿငိမ္းမႈ ဓါတ္ကူးေပးျပန္ရင္လည္း တုန္႔ျပန္လာမယ့္ ပေရာဂေတြကို
ခုခံရင္း မိမိဘက္က Aမွားတစ္ခုကို ျပဳလုပ္မိလိုက္တာနဲ႔ Aဲ့ဒီAမွားက ကိုယ့္ကိုျပန္သင့္ေစႏိုင္တယ္-ဆိုတာ Aၿမဲ ဆင္ျခင္
ေနရမွာ ျဖစ္တယ္။ Aဲ့ဒါေၾကာင့္ မိမိကိုယ္မိမိ Aၿမဲေတာ္လွန္ေနတဲ့နည္းနဲ႔ပဲ ပတ္၀န္းက်င္ကို ျပဳျပင္တဲ့ နည္းကို သံုးရပါ
မယ္။
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ဒီေနရာမွာ- လူAမ်ားစုက သူမ်ားေတြရဲ႔ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ျခင္းက ကင္းေAာင္၊ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ ျပစ္ခ်က္ေထာက္ျပခံရျခင္း
က ကင္းေAာင္သာ ႀကိဳးစားၾကတာမ်ားပါတယ္။
Aစၥလာမ္က သြန္သင္တာက Aဲ့သလို မဟုတ္ျပန္ဘူး။ Aမ်ားတကာက ေ၀ဖန္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မေ၀ဖန္သည္ ျဖစ္ေစAေလးေပးေနဘို႔ မလိုဘူး။ မိမိက သူတစ္ပါးAေပၚ မေကာင္းႀကံျခင္းမွ ေရွာင္ၾကU္ရန္၊ မိမိေၾကာင့္ သူတစ္ပါး ထိခိုက္
နစ္နာရမည့္ Aျဖစ္မ်ိဳးမွ ေရွာင္ၾကU္ရန္ကိုပဲ ေဇာင္းေပးသြန္သင္ပါတယ္။
စာရိတၱဆိုတဲ့ စံက ပတ္၀န္းက်င္က သတ္မွတ္တဲ့ စံ ျဖစ္တယ္။ မိမိေၾကာင့္ သူတစ္ပါး မထိခိုက္ မနစ္ေစျခင္း ဆိုတဲ့ စံက
ဘာသာတရားက ျပဌာန္းတဲ့ စံ ျဖစ္တယ္။
Aဲ့ဒီ စံ ႏွစ္ခုဟာ Aလြန္တရာ ကြာျခားပါတယ္။ Uပမာ-- ဘာသာတရား ေခါင္းစU္ေAာက္က လူသား တစ္UီးAေနနဲ-႔ သူ
ဟာ မိရိုးဖလာပတ္၀န္းက်င္က သတ္မွတ္ထားတဲ့- ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ တစ္ပါးလို ေနထိင
ု ္က်င့္ႀကံ
တယ္။ စာရိတၱAရာမွာလည္း Aမ်ားAျမင္နဲ႔ ကိုက္ညီတယ္။ Aေပၚယံ ထင္သာ ျမင္သာ ရွိတဲ့ လူ႔က်င္၀
့ တ္- ဘာသာေရး
ေခါင္းေဆာင္ က်င္၀
့ တ္ေတြAားလံုး ေကာင္းမြန္တယ္။-စိတ္ဓါတ္ေရးရာ Aရလည္း Aလြန္ရိုးသားတယ္။ စိတ္ေကာင္းရွိ
တယ္။-- ဒါေပမယ့္ သူကိုယ္တိုင္ မရည္ရြယ္ဘဲ ဆရာစU္ဆက္ AဆိုAမိန္႔Aတိုင္း ေဟာေျပာသြန္သင္လာတဲ့ ပံုတိုပတ္စ
ေတြနဲ႔ Aျခားသူငါ- တကာ တကာမမ်ားကို ဆံုးမသြန္သင္ေနတယ္- ဆိုရင္၊
သူ႔ရဲ႔ေဟာေျပာ သြန္သင္မႈဟာ ယုတၱိမဲ့ ဒ႑ာရီမ်ား ျဖစ္ေနတယ္၊ လူသားAမ်ားစုကလည္း ၾကားဘူးနား၀ AစU္Aလာ
လက္ခံ ထားၿပီးတရားမ်ား ျဖစ္လို႔ Aဲ့ဒီ ဒ႑ာရီကိုပဲ တရားလို႔ မွတ္ယူေနရတယ္ ဆိုရင္-၊ သူ႔ရဲ႔ သြန္သင္ခ်က္ဟာ ေနာင္
လာမယ့္ Aနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္ကို ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္ပါတယ္။ Aဲ့ဒီ တရားေတြေၾကာင့္ ေနာင္လာမယ့္ Aနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္က
မိမိရဲ႔ ဘာသာတရား၊ မိမိရဲ႔ ဘုရားကိုပါ- ဟုတ္ပဲဟုတ္ပါ့မလားလိ-ု႔ ၊ မေနာကံက ျပစ္မွားလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို ျပစ္မွားခံရျခင္း
ရဲ႔ တရားခံက- Aဲ့ဒီ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ဘုန္းႀကီးပဲ ျဖစ္ရပါေတာ့မယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဘာသာေရးက ခ်မွတ္တဲ့စံမွာ- ယခုျဖစ္ေစ၊ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ကို ျဖစ္ေစ AစU္မွန္ေနတဲ့ ယုတၱိေဗဒကို ေပးႏိုင္တဲ့
သူတစ္ပါးAား မထိခိုက္ေစျခင္း ဆိုတဲ့ စံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သူတစ္ပါးAား မထိခိုက္ေစျခင္း- ဆိုတဲ့ ပညတ္ေAာက္မွာ စာရိတၱဆိုတာ Aလိုလို ေကာင္းမြန္ၿပီးသား ျဖစ္သြားပါတယ္။Uပမာ- မိမိေၾကာင့္ သူတစ္ပါးရဲ႔ သားမယား၊ သာသမီး မထိခိုက္ေစရ-လို႔ ျပဌာန္းထားသူတစ္Uီးဟာ- ကာမေဖါက္ျပန္မႈဆို
တာ ကင္းသြားပါတယ္။ မိမိေၾကာင့္ သူတစ္ပါးAား Aႏၱရာယ္ မျဖစ္ေစရလို႔ ျပဌာန္းထားသူ တစ္Uီးဟာ- သူတစ္ပါးAား
မေကာင္းႀကံျခင္း၊ ေသေၾကာင္းႀကံျခင္း၊ ထိခိုက္နစ္နာေAာင္ ႀကံစည္ျခင္း Aားလံုး ကင္းသြားပါတယ္။ မိမိေၾကာင့္ ပတ္၀န္း
က်င္Aား Aေႏွာင့္Aယွက္ မျဖစ္ရလို႔ ျပဌာန္းထားရင္- မူးယစ္ေသစာ ေသာက္စား ရမ္းကားျခင္း၊ သူတစ္ပါး စိတ္Aေႏွာင့္
Aယွက္ျဖစ္ေAာင္ ျပဳမူေနထိုင္ျခင္းမ်ား ကင္းသြားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး သူတစ္ပါးနဲ႔ စကားေျပာရင္ေတာင္ `ငါ့-ပါးစပ္က
ထြက္တဲ့ Aန႔ံေကာင္းရဲ႔လား၊ ငါ-စကားေျပာရင္ သူတစ္ပါးAတြက္ Aေႏွာင့္Aယွက္ ျဖစ္မလားလို႔ သံုးသပ္ၿပီး- တစ္ကိုယ္
ရည္ သန္႔ရွင္းမႈကိုပါ- ဂရုစိုက္ ဆင္ျခင္လာေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။--- ဒါေတြAားလံုးဟာ မိမိကိုယ္မိမိ ေတာ္လွန္ျခင္းျဖင့္ ပတ္
၀န္းက်င္Aား ျပဳျပင္ျခင္း ဆိုတဲ့ Aစၥလာမ္က သြန္သင္ထားတဲ့ နည္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
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Aဲ့ဒီလို နည္းနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ကို ျပဳျပင္တဲ့ လူသားေတြဟာ- သူတို႔ရဲ႔ စံခ်ိန္ျပည့္မွီလာေလေလ- သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ စိတ္ဘ၀င္
က်လာေလေလ ျဖစ္ၿပီး မိမိကိုယ္မိမိ လူပီသျခင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ပီတိကို ပိုလို႔ ပိုလို႔ ခံစားလာရမွာ- ေသခ်ာလွပါတယ္။
ပညာေရး
Aစၥလာမ္-သာသနာက- ပညာမွန္သမွ်ကို Aားေပးထားပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ထံကို သဗၺညဳဉာဏ္နဲ႔ ကိန္း၀ပ္သိျမင္
ေစတဲ့ က်မ္းျမတ္ကုရ္A-ံ ရဲ႔ ပထUီးဆံုး ဉာဏ္စU္Aသိမွာပဲ- Aိက္ကရ ဖတ္ေလာ့---၊------------ လူသားAား ကေလာင္တံ
ျဖင့္ သင္ၾကားေပး၏၊ သူ႔Aား မသိခဲ့ရာမွ- သိလာေစရန္ သင္ၾကားေပး၏။- (၉၆း၁--၅) လို႔ စတင္ မိန္႔ၫႊန္ပါတယ္။ ပညာ
သင္ျခင္းေၾကာင့္၊ ပညာဆည္းပူးျခင္းေၾကာင့္ လူသားဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ ကင္းကာသြားလိမ့္မယ္လို႔ Aစၥလာမ္က လံုး၀ ေျပာ
မထားပါ။ တနည္းAားျဖင့္ ပညာဆိုတာ- ေလာကီAတြက္ ျဖစ္တယ္၊ Aက်င့္စရဏ သည္သာ ေလာကုတၱရာ Aတြက္
ျဖစ္တယ္၊ နာမ္ခႏၶာAတြက္ျဖစ္တယ္၊ ဉာဏ္စU္ရင့္က်က္ရာ ခရီးAစ ျဖစ္တယ္လို႔ လံုး၀ ေျပာထားျခင္း မရွိပါ။
Aစၥလာမ့္ ၀ိပႆနာေခၚ Aစၥလာမ္က ျပၫႊန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈဆီသို႔ ခရီးမွာ ခရီးသည္ေကာင္း တစ္Uီးျဖစ္ဘို႔ ယုတၱိေဗဒ စံကို
ပဲ စြဲကိုင္ခိုင္းပါတယ္။ ဘယ္ပညာကို သင္ယူဆည္းပူးသည္ ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္ခရီးကို သြားလာသည္ ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္Aလုပ္ကို
လုပ္ကိုင္သည္ ျဖစ္ေစ ေလာကယုတၱိေဗဒ စံနဲ႔ တိုင္းတာတတ္ေနရင္- သူဟာ ေသာတာပန္ Aဆင့္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ။
သူ႔ဆီသို႔ ယုတၱိေဗဒမဲ့ ေကာလဟသမ်ား၊ ဒ႑ာရီမ်ား ေျပး၀င္ဆည္းကပ္လို႔ မရႏိုင္ေတာ့ဘူး မဟုတ္လား။ ပညာကို
ဆည္းပူးေလေလ Aသိဗဟုသုတ တိုးေလေလ-ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ Aခ်က္ကို ခံယူထားရပါမယ္။
Aဲ့ဒီသင္ယူတဲ့ ပညာမ်ားမွာ- ယုတၱိေဗဒကင္းမဲ့ေသာ Aရာမ်ား ပါလာရင္- Aဲ့ဒီAခ်က္ေတြကို ရန္လိုစြာ တုန္႔ျပန္ျခင္းထက္
မိမိလက္ကိုင္ထားတဲ့ ယုတၱိေဗဒ စံခ်ိန္Aား Aရည္Aေသြးေျပာင္ေစရန္ `ေသြး´ရမည့္ Aတိုက္Aခံ ျဖစ္တယ္လို႔ ခံယူရပါ
မယ္။ Aရည္Aခ်င္းဆိုတာ `ေသြး´ေလ စံခ်ိန္ျမင့္ေလပဲ။ Aစၥလာမ္က ၫႊန္ျပရာမွာ- ပညာသင္ရင္းလည္း ရဟႏၱာ (၀လီ)
ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ပညာကို ရႏိုင္သမွ် သင္ယူပါ။ ဒါေပမယ္-့ စာေပတစ္ခုတည္းသာ ပညာျဖစ္တယ္လို႔ က်U္းေျမာင္းစြာ
မမွတ္ယူမိဘို႔လိုပါတယ္။ ႏွီးျဖာတာ၊ သက္ကယ္မိုး၊ ကြန္ပစ္၊ ငါးျမႇား၊ လယ္ထြန္၊ ကိုင္းလုပ္ တာေတြက Aစ ေနရာတိုင္းမွာ
Aထာနဲ႔ ပညာဆိုတာ ရွိေနပါတယ္။ ဘယ္Aရာကိုမွ Aထင္မေသးမိဘို႔နဲ႔ ပညာဟာ ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ Aသိ
ကို မေမ့ဘို႔ Aေရးႀကီးပါတယ္။ သူ႔Aရာနဲ႔သူ Aသံုး၀င္တာခ်ည္းပါပဲ။
ျမန္မာႏိုင္င-ံ ေက်းလက္ေဒသက ကေလးတစ္UီးAတြက္ ထင္းနဲ႔ `မီးေမႊး´ရတာ မခက္ေပမယ့္။ Aေမရိကန္က ကေလး
တစ္ေယာက္Aတြက္ `မီးေမႊး´ရတာ Eရာမ Aခက္Aခဲႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ သူတို႔ဘ၀မွာ- Aိမ္မွာ ရွိတဲ့ နံရံက
Aေပါက္ကေလး ၂ ေပါက္ (တစ္ခ်ိဳ႔ ၃ ေပါက္)ကို ၀ိုင္ယာႀကိဳးနဲ႔ ထိုးထည့္လိုက္ရင္ ထမင္း က်က္လာမယ္လို႔ပဲ ယံုၾကည္
ထားပါတယ္။ ေရတြင္းဆိုတာလည္း မျမင္ဘူးဘူး၊ ေရခပ္ရမွာလည္း မသိဘူး။ Aားလံုးက Aိမ္နံရံက Aေပါက္ထဲမွာ
Aဆင္သင့္ရွိေနတယ္။ ဒီေတာ့ ဆိုလိုတာက ေနရာတိုင္း- ကိစၥတိုင္းမွာ ပညာ-ဆိုတာ ရွိေနတာပါပဲ။ Aာရ္ဗီစာ၊ Aဂၤလိပ္
စာ၊ ပါဠိစာ တစ္ခုတည္းသည္သာ ပညာေရး မဟုတ္သလို- လမ္းဘ၀လမ္းၫႊန္ နီတိမ်ားလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ လူ႔ ပတ္၀န္း
က်င္ႀကီး တစ္ခုလံုးမွာ ျမင္ေတြ႔သမွ်ေတြဟာ ပညာေရး ျဖစ္သလိ-ု စနစ္တက် ယုတၱိေဗဒက်စြာ စီစစ္သံုးသပ္တတ္ရင္လမ္းၫႊန္နီတိေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။-ဆက္လက္ ေဖၚျပပါမည္။
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