ကၽြန္စိတ္
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁ ရက္

ကရုဏာရွင္ အၾကင္နာရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္အားျဖင့္ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား က်မၼာ၊ ခ်မ္းသာၾကပါေစ၊
မိရိုးဖလာအေမွာင္ကိုခြင္း

အလင္းကိုေဆာင္

ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးခဲ့ေသာ

ကိုယ္ေတာ္

မုဟမၼဒ္အားလည္း

ေကာင္း၊ ေခတ္ကမၻာအဆက္ဆက္တြင္ ပြင့္ေပၚခဲ့ေသာ ဉာဏ္စဥ္ေတာ္ေဆာင္၊ သတင္းေတာ္ေဆာင္မ်ားအား
လည္း ေကာင္း ဦးစြာ ပထမ ေမတၱာပို႔သပါ၏။
ေခတ္ကမၻာအဆက္ဆက္တြင္ပြင့္ေပၚခဲ့ေသာ ဉာဏ္စဥ္ေတာ္ေဆာင္မ်ား သတင္းေတာ္ေဆာင္မ်ားသည္လည္း
ေကာင္း ဤဘဒၵကမၻာ၌ ေနာက္ဆံုးပြင့္ေပၚ၍ လူသားအေပါင္းအား- အမ်ိဳးဇာတိမျခား၊ အသားအေရာင္မခြဲ ဦး
ေဆာင္လမ္းျပ သြန္သင္ဆံုးမေပးခဲ့ေသာ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္သည္လည္းေကာင္း- လူသားတုိ႔အား ကၽြန္စိတ္
ဖံုးလႊမ္းမႈအား ပါယ္ဖ်က္ေစလွ်က္ သခင္စိတ္ဓါတ္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ၾကသည့္ အတြက္ အလြန္တရာ
ေက်းဇူးတင္ထုိက္လွပါ၏။
ပရမတ္ဘုရားရွင္ျဖစ္တဲ့ အလႅာဟ္အရွင္က လူ႔ဇာတိထဲမွာ ဘုရားရွင္ရဲ႔ အရိုက္အရာကို ဆက္ခံခြင့္ ေခလာ
ဖတ္ဟ္ ဆိုတာကို ျဖစ္တည္ေပးထားပါတယ္။ ဒါကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ား ႏွလံုးပိုက္ ယံုၾကည္ရာ
ျဖစ္ေသာ ကုရ္အံက်မ္းေတာ္မွာ လူသားဟာ ကမၻာေလာကအတြက္ သမၼတမ်ား (ခလီဖာဟ္) ျဖစ္တယ္ လို႔
ဆိုထားပါတယ္၊ (၆း၁၆၆)။
ဒါေၾကာင့္ လူသားရဲ႔ ဇာတိစိတ္မွာ ေက်းကၽြန္ျဖစ္ခ်င္သူ တစ္ဦးမွ မရွိဘူးလို႔ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ လူတိုင္းဟာ- မိမိ
အေတြး အေခၚနဲ႔ မိမိ ခ်မ္းသာခ်င္တယ္၊ ႁကြယ္၀ခ်င္တယ္၊ သခင္ျဖစ္ခ်င္တယ္၊ စိုးမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ခ်င္တယ္။ ဆရာ
ႀကီး သမားႀကီး ျဖစ္ခ်င္တယ္။ ဂုဏ္ပကာသန ထည္၀ါ၀ံ့ႁကြားခ်င္တယ္။- ေနာက္ဆံုး ေလာကီကို ပစ္ ပါယ္ထား
ပါတယ္ ဆိုတဲ့ ဘာသာေရး ဦးေဆာင္၊ ဦးေသွ်ာင္မ်ားသည္ပင္- ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႔ ဂိုဏ္း ဃနမ်ားမွာ
ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႈးမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား ျဖစ္ခ်င္ၾကပါတယ္။ တရားဘာ၀နာ
ပြားမ်ား သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အက်င့္ စာရဏမွာ အားသန္သူမ်ားကလည္း ဉာဏ္အလင္းေရာင္ ထြန္းေပါက္ခ်င္ၾက
ပါတယ္။ အလြန္႔အလြန္ ပညာႏံုနဲ႔- ဥစၥာဓနခ်ိနဲ႔ၿပီး အသိုင္းအ၀ိုင္းၾကားမွာ မ်က္ႏွာပန္း မလွဘူးလို႔ သတ္မွတ္
ထားတဲ့ လူသားတစ္ဦးကေတာင္ သူ႔ကို ႏွိမ္တယ္လို႔ ထင္မွတ္ခံစားမိတဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ- ”ငါက ေက်းကၽြန္
မဟုတ္ဘူးကြ” လို႔ ဇာတိမာန္ထေလ့ရွိပါတယ္။
ဒါေပမယ့္- အမွန္တကယ္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ၾကည့္ရင္- လူတိုင္းက သခင္ မျဖစ္ဘူး၊ သမၼတ မျဖစ္ဘူး၊
မိမိက မျဖစ္ခ်င္တဲ့ ေက်းကၽြန္ဘ၀မွာပဲ မိမိက ျဖစ္တည္ေနရတာက မ်ားပါတယ္။ ဒီလို ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရသလဲ၊

ဘယ္လိုေၾကာင့္ ျဖစ္ရသလဲ- ဆိုတာကို သံုးသပ္ဆင္ျခင္တဲ့ လူသားက လူ႔ေလာကႀကီးမွာ ရာႏႈန္း အလြန္နည္း
ပါးၿပီး- ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူထုႀကီးက ေရွးဘ၀ကံကို ထိုးခ်လိုက္၊ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ အတိုင္းပါလို႔ ညီး
တြားလိုက္နဲ႔ အလိုက္သင့္ေနလိုက္ၾကတာပဲ။
အဲ့ဒီ- အလိုက္သင့္ေနထိုင္ျခင္း ဆိုတဲ့ အေလ့အက်င့္ဟာ လူတစ္ဦးအတြက္ မိမိဇာတိစိတ္က မလိုလားဆံုး ျဖစ္
တဲ့ ကၽြန္စိတ္ျဖစ္ေပၚမႈ အတြက္ ပဋိသေႏၶျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ လူေတြဟာ သခင္ျဖစ္ခ်င္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ လူေတြရဲ႔
အေလ့အက်င့္က ေက်းကၽြန္ျဖစ္မႈကို ဦးတည္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အံက ”ငါသည္ လူသား
အား အေကာင္းဆံုးေသာပံုစံျဖင့္ ျဖစ္တည္ေစခဲ့၏၊ ထို႔ေနာက္ ငါသည္ သူ႔အား အနိမ့္ဆံုးသို႔ နိမ့္ပါးေစခဲ့၏၊” လို႔
ေျပာထားပါတယ္၊ (၉၅း၄၊၅)။ သို႔ေသာ္ယံုၾကည္လွ်က္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း က်င့္ႀကံသူတို႔သည္ ထိုသို႔ နိမ့္ပါး
ေက်းကၽြန္ျဖစ္ရျခင္း၌ မပါ၀င္ေခ်- လို႔ ၉၅း၆ မွာ ဆက္လက္ေျပာထားပါတယ္။
ဒီလိုေျပာဆို သြန္သင္ေနတဲ့ ဓမၼခႏၶာ ၉၅ ရဲ႔အစမွာ ကမၻာေပၚမွာ ပြင့္ေပၚသြားတဲ့ ပညတ္ဘုရားေခၚ ဉာဏ္စဥ္ရ
လူသား စံျပေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တိုင္တည္သက္ေသခံၿပီး- သူတို႔ေတြကိုၾကည့္- သူတို႔ေတြဟာ လူသားပီသ
တယ္ လူသားဟာ အေကာင္းဆံုးေသာပံုစံနဲ႔ ျဖစ္တည္ခံရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သက္ေသျပၿပီးမွ- လူသားထု တစ္
ရပ္လံုးကို သြန္သင္လမ္းျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႔ မိရိုးဖလာ၊ သူတို႔ရဲ႔ ပတ္၀န္း
က်င္၊ သူတို႔ရဲ႔ အစဥ္အလာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္၊ သူတို႔ရဲ႔ ဆရာစဥ္စကားေတြနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာ တည္ေဆာက္ ဖြဲ႔
တည္ၿပီးသား အေလ့အထမ်ားကို အလုိက္သင့္ေနေပးခဲ့တာ မရွိဘူး။ အလိုက္သင့္ မေနခဲ့ဘူး ဆိုလို႔- အျခားသူ
မ်ားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး ရန္လို ရန္ရွာ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေနတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႔ မိရိုးဖလာ အစဥ္အလာ
ေပၚမွာ ကၽြန္ခံေနတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ပဲ ဆိုလိုတာပါ။
လူတစ္ေယာက္ဟာ- အစဥ္အလာေပၚမွာ အလိုက္သင့္ေနတဲ့ အေလ့အက်င့္ကို ေလ့က်င့္လာတယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီ
လူဟာ- အလိုက္သင့္ေနတာက တစ္ဆင့္၊ မစူးမစမ္းဘဲ အလိုက္သင့္ေနျခင္းအေပၚမွာ အေလ့အထ ျဖစ္လာ
တယ္။ ေနာက္ေတာ့ မိမိရဲ႔ အေလ့အထကို မိမိသံေယာဇာဥ္ျဖစ္လာတယ္။ အဲ့ဒီက တစ္ဆင့္ မိမိရဲ႔ အေလ့အထ
ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရာလို႔ ထင္မွတ္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့- ငါကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာကို မေစာ္ကားနဲ႔ ဆိုၿပီး ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လာတယ္။ တကယ္ေတာ့ သူကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာက သူ႔ဘာသာ အစစ္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ
သူေမ့သြားတယ္။ သူကိုးကြယ္ေနတဲ့ ဘာသာက သူ႔မိဘ၊ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္၊ သူ႔ဆရာစဥ္က အစဥ္အလာ ေျပာခဲ့
တဲ့ အေလ့အက်င့္မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာစြာျပန္လည္ သံုးသပ္ၾကည့္ရင္ သူ႔မိဘ၊ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္၊ သူ႔ဆရာ
စဥ္ေတြက ဉာဏ္စဥ္ရပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း မဟုတ္ဘူး။- တိက်ေသခ်ာတဲ့ ဘာသာတရား တစ္ခုမွာလည္း မရွိဘူး၊
နီးစပ္ရာ ဂုိဏ္းတစ္ဂိုဏ္းမွာသာ အာရံုကပ္ၿငိေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို သူေမ့ေနၿပီး- သူက အေလ့အက်င့္
အတြက္ ကၽြန္ခံတဲ့ လူသားတစ္ဦး ျဖစ္ေနေတာ့တယ္။
အေလ့အက်င့္ တစ္ခုအတြက္ ကၽြန္ခံေနတဲ့ လူသားတစ္ဦးဟာ ဘယ္ေတာ့မွ သခင္မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ရာထူး
ဌာနႏၱရ အားျဖင့္ သမၼတ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနမယ္၊ ဥကၠဌ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ေနမယ္- ဒါေပမယ့္ သူဟာ သူ႔ရဲ႔ ဉာဏ္အလင္း

ေပါက္ေျမာက္ႏိုင္ျခင္း ကုန္ခန္းေနတဲ့ ေလာကီေက်းကၽြန္ တစ္ဦးမွ်သာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ စိတ္ညစ္ရျခင္း ပူပန္ရ
ျခင္း၊ ေသာက ျဖစ္ရျခင္း ဆိုတဲ့ ေလာကီကၽြန္စနစ္က သူ႔ကို ဖိစီးထားပါေတာ့တယ္။
တကယ့္ စစ္မွန္တဲ့ မဟာလူသား၊ အရွင္သခင္ ျဖစ္ခ်င္ရင္ေတာ့ သူဟာ သူ႔ရဲ႔ဇာတိ ျဖစ္တဲ့ သခင္စိတ္ကို ျပန္
လည္ေမြးျမဴရမယ္။- ဉာဏ္အလင္းေပါက္ေျမာက္ေအာင္ မိမိရဲ႔ဇာတိစိတ္ကို ျပန္လည္ရွင္သန္ေစရမယ္။ ဉာဏ္
အလင္းမေပါက္ေျမာက္သ၍ ကိုယ္တိုင္က ပကတိအမွန္တရားကို မသိႏိုင္သလို၊ ပကတိအမွန္တရားကို နာခံနာ
ႏိုင္၊ လက္ခံႏိုင္တဲ့ အင္အားလည္း ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ မိရိုးဖလာ အစဥ္အလာ ေအာက္မွာပဲ သစၥာရွိစြာ ကၽြန္ခံေန
ဦးမွာပဲ။ ရန္ျဖစ္ေနဦးမွာပဲ- ျငင္းခံုေနဦးမွာပဲ။ အဲ့ဒီလို လူသားေတြရဲ႔ အျဖစ္က အစဥ္အလာကို ရင္မွာပိုက္ၿပီးလံုၿခဳံစြာ ေပြ႔ဖက္ထားတယ္၊ ေပြ႔ဖက္ထားရာက တစ္ဆင့္ မိမိရဲ႔ရင္ဟာ ဂငယ္ေကြးေကြးလာတယ္။ ဂငယ္ေကြး
ေကြးရာကတစ္ဆင့္ အစဥ္အလာကို လံုၿခံဳေစဘို႔ မိမိရဲ႔ ရင္ဘတ္က ၀လံုး၀ိုင္း ၀ိုင္းသြားလိမ့္မယ္။- ဒီေတာ့ သူ႔
ဇာတိ သခင္စိတ္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေစမယ့္- သူ႔ဆီကို ျဖာထိုးေနတဲ့ ဉာဏ္အလင္းက သူ႔ရင္ကို မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ပဲ
ေၾကာဘက္ကပဲ ျပန္ကန္ထြက္သြားေလေတာ့မယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမၻာဆီကို အၿမဲျဖာက်ေနတဲ့ ေနအလင္း
ေရာင္ကို ကမၻာက ေၾကာခိုင္းေနစဥ္ ကမၻာရဲ႔ ရင္ခြင္ဘက္က အေမွာင္က်သလို ျဖစ္ရေတာ့မယ္။ ဒီလို ျဖစ္ရျခင္း
ကို ကုရ္အံ က်မ္းေတာ္က သစၥာတရား၊ ဉာဏ္အလင္းကို ေၾကာခိုင္းသူမ်ားလို႔ မၾကာခဏ သတိေဖၚေပးေန
ပါတယ္။
ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား အေနနဲ႔ ဉာဏ္အလင္းရေစျခင္းငွာ လက္ေဆာင္ပါးလိုတာက၊ မိမိကုိယ္မိမိ ေက်းကၽြန္ မျဖစ္ပါ
ေစနဲ႔၊ မိမိရင္ကို ဂငယ္ေကြး ေကြးၿ့ပီး၊ ၀လံုး၀ိုင္း ၀ိုင္းၿပီး မပိတ္ဆို႔ထားပါနဲ႔- မိမိရဲ႔ ဇာတိ သ႑ာန္မွန္ သခင္စိတ္
ကို ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ပါ--၊ မိမိဆီကို ဉာဏ္အလင္းက အစဥ္ျဖာက်ေနပါတယ္။ ကိန္း၀ပ္ဘို႔ ႀကိဳးစားေန
ပါတယ္။ မိမိကသာ ေက်းကၽြန္အက်င့္ကို ပါယ္သတ္ၿပီး သခင္စိတ္ကို ေမြးျမဴလိုက္ပါ- ဆိုတာပါပဲ။
ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား- က်မၼာခ်မ္းသာပါေစ၊ ဉာဏ္အလင္းကို ျမည္းစမ္းႏိုင္ၾကပါေစ။--ေဌးလြင္ဦး islammyanmar.com

