၂-၂ ။
ကာဖီးရူးန္ = ျငင္းပယ္သူ၊ ဖံုးကြယ္သူ rejecters
ဒီစကားကို သိလွ်က္နဲ႔ ျငင္းပယ္သူ ဖံုးကြယ္သူလို႔ ရွင္းလင္းထားတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ရပါတယ္။ ဒါဆို
မသိေသးတဲ့သူမို႔ ျငင္းခံုေနတဲ့သူ မယံုၾကည္ေသးသူ (ကၽြန္ေတာ္ေပါ့ဗ်ာ) ကေရာ ၀င္ခင
ြ ့္ရွိပါသလား၊
ကၽြန္ေတာ္လဲ ပရမတ္ဘုရားမွ Aပ Aျခားဘုရားမရွိ၊ မုဟမၼဒသ
္ ည္ Uာဏ္စU္ေတာ္ေဆာင္ျဖစ္သည္လို႔ ေျပာမွသာ
၀င္ခင
ြ ့္ရွိမွာပါ။
ဒါေၾကာင့္ unbelievers မယံုၾကည္ေသးသူ လို႔ ဘာသာ ျပန္ၾကတာ မွန္မယ္လို႔ေတာ့ ထင္ပါတယ္။
Uပမာ ကိုယ္လက္ထဲက Aျဖဴေရာင္ကို သူမ်ားက မျမင္မသိ (နားမလည္) ပဲ ဘယ္လိုလုပ္ ကိုယ္ေျပာတဲ့ Aျဖဴကို
လက္ခံမွာလဲ၊ ကိုယ္တိုင္ ျမင္တယ္ (နားလည္) သြားမွသာ Aျဖဴေရာင္ကို လက္ခံမွာေပါ့။ Aဲလို မျမင္ေသး သူကို
ျငင္းပယ္သူ ဖံုးကြယ္သူလို႔ေတာ့ မေျပာဘူးထင္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ့လက္ထဲမွာ ရွိတာ Aျဖဴဆိုတာကို Aဲဒီသူက မယံုၾကည္ေသးတာပါ။ (ကၽြန္ေတာ္ကျပေပမယ့္ သူက
နားမလည္ႏိုင္တဲ့ သူမ်ိဳး Uပမာ Aေရာင္ကန္းေနရင္ color blind ဆိုပါေတာ့၊ သူ႔ကို ျငင္းပယ္သူလို႔ ေျပာမရ
သလိုပါပဲ)Uပေဒကို ျပင္ေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္လဲ မေတာင္းဆိုပါဘူး။ ရွင္းပါတယ္ ကိုယ့္Aိမ္ကို ကိုယ့္စည္းကမ္း သတ္မွတ္ ခ်က္နဲ႔
ျပည့္စံုမွ ေပး၀င္မွာေပါ့။ ကိုယ့္စည္းကမ္းကို မၾကိဳက္ရင္ မ၀င္နဲ႔။ ဒါပါပဲ. Aခုလဲ ကၽြန္ေတာ္က ဒီစည္းကမ္းကို
မႀကိဳက္ရင္ မ၀င္ရံုပါပဲ၊ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္း Uပေဒကို မျပင္ခိုင္းပါဘူး။ Aခု ဟာဂ်္ကို ၀င္ဖို႔လဲ ဒီလုိပါပဲ။

Color blind ဆိုတာကို ဘယ္လို သတ္မွတ္ပါသလဲ။ Aစၥလာမ္ကေတာ့ Aသိဉာဏ္ မဖြ႔ံၿဖိဳးေသးတဲ့ ကေလး
သူငယ္ Aရြယ္ကိုသာ Aေရာင္မဲ့၊ သို႔မဟုတ္ Aေရာင္A ေနသူလို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ Aဲ့ဒီကေလးေတြက မိဘ၊
Aုပ္ထိန္းသူနဲ႔ Aတူ ဟာ့ဂ်္ကို လိုက္ပါသြားခြင့္ ျပဳပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူUီးေရထူထပ္မႈ၊ က်မၼာေရးAရ စိတ္ခ်ရမႈ
မရိွရင္ေတာ့ AေျခAေန Aခ်ိန္ကာလေပၚမွာ မူတည္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေဂါပကေတြက စည္းကမ္းထားေပးေလ့
ရွိပါတယ္။ Uပမာ- လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္က တစ္ကမၻာလံုးမွာ ၀က္တုတ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္မႈရွိေတာ့- ကမၻာAရပ္ရပ္က
လာတဲ့ လူေတြမွာ ကူးစက္ေရာဂါလာႏိုင္လို႔ Aသက္ ၆၀ ေက်ာ္ လူႀကီးမ်ားနဲ႔ Aရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလးမ်ား
ကို ဟာ့ဂ်္ကုိ မလာဘို႔ တားျမစ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါက AေျခAေန Aခ်ိန္Aခါေပၚ မူတည္ၿပီး စည္းကမ္းခ်မွတ္တာ
ပါ။
Aစၥလာမ္က Aရြယ္ေရာက္ၿပီး- Aသိဉာဏ္တစ္စံုတစ္ရာ ရွိၿပီဆိုတာနဲ႔ သူ႔ကို Color Blind လို႔ မသတ္မွတ္ပါဘူး။
Uပမာ ရူပက ဗုဒၶဘာသာကို ဘယ္လို သက္၀င္ယံုၾကည္ပါလဲ။ Color Blind နဲ႔ ယံုၾကည္ေနတာလား။ Aလားတူ
ပဲ Aျခားေသာ ခရစ္ယာန္ တစ္ေယာက္ကို ဒီစကားကို ေမးမယ္၊ သို႔မဟုတ္ ဘာသာတရားမဲ့ Aျဖစ္ ခံယူသူ
တစ္Uီးကို Aဲ့ဒီလို ေမးမယ္- ဆိုရင္ သူတို႔က ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က AယူAဆ တစ္ခုကို Color Blind နဲ႔
ထင္ရာျမင္ရာ လက္ခံေနတာပါလို႔ ေျဖမွာလား။ ဘယ္သူမွ ေျဖမွာ မဟုတ္ဘူးထင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈ
တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ခံယူမႈ တစ္ခုခု ကို လက္ခံၿပီးသား သူတိုင္းဟာ Color Blind မဟုတ္ပါဘူး။
Aေၾကာင္းAရာ တစ္ခုကို မသိခဲ့ေသးသူ၊ သိလွ်က္နဲ႔ လက္မခံျငင္းပါယ္သူ၊ သို႔မဟုတ္ သိေနလွ်က္ မိမိကိုယ္တိုင္
လည္း လက္မခံ သူမ်ားက သိၿပီး လက္ခံသြားမွာကို ေၾကာက္လို႔ ဖံုးဖိထားသူ၊ ရိုးရိုးသားသား လက္ခံသူနဲ႔ လက္ခံ
ဟန္ေဆာင္သူ ဆိုတာပဲ ရွိပါတယ္။
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ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ မပတ္သက္တဲ့ လူစိမ္းတစ္ေယာက္၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းၿခံထဲကို ဖိနပ္မခၽြတ္ဘဲ ၀င္လာတယ္။ သူဟာ
ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဖိနပ္ စီး၀င္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္၊ ဖိနပ္ခၽြတ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ပညတ္ Aေၾကာင္းတရားကို သူမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္
တယ္။ သူ႔ကို ခြင့္လႊတ္တယ္ (ဒီလို လူAမ်ိဳးAစားကို ေဗဒီးန္ လို႔ ေခၚပါတယ္)။ ဖိနပ္ခၽြတ္ရမယ္လို႔ သူ႔ကို သတိေပး
တယ္၊ သတိေပးခံရတဲ့Aတြက္ သူက သိသြားၿပီး- Aဲ့ဒါကို လက္မခံဘူး၊ ျငင္းပယ္တယ္ ဆိုရင္ သူ႔မွာ Aျပစ္ရွိ
တယ္။ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ မပတ္သက္တဲ့ လူစု တစ္စု ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ၀င္လာတယ္။ Aဲ့ဒီသူေတြက ဖိနပ္ မခၽြတ္
မိဘူး- ဒါေပမယ့္ Aဲ့ဒီ Aထဲမွာ ဖိနပ္ခၽြတ္ရ မယ္ဆိုတာကို သိေနတဲ့ သူတစ္Uီးပါတယ္။ Aဲ့ဒီလူက ဖိနပ္ခၽြတ္ပါ
ဆိုတဲ့ ပညတ္ကို မနာခံခ်င္ဘူး- ဒါေၾကာင့္ ဖိနပ္ခၽြတ္ပါလို႔ ပညတ္ထားတဲ့ ပညတ္ကို သူကိုယ္တိုင္က မသိခ်င္ဟန္
ေဆာင္ ေနတယ္၊ Aျခားသူေတြကိုလည္း Aသိမေပးဘူး- ဆိုရင္ ဒီလို လူမ်ိဳးမွာ Aျပစ္ရွိတယ္။ (ဒီလို လူAမ်ိဳး
Aစားကို ကာဖီးရူးန္ လို႔ေခၚပါတယ္။)

ပညတ္စည္းကမ္းတစ္ခုကို သိတယ္ ရိုးရိုးသားသား လုိက္နာတယ္-

(ယုတၱိတန္၏ မတန္၏ ဆိုတာကို မလိုက္နာမွီ ေလ့လာခြင့္ရွိတယ္- ဒီAဆင့္မွာမွ ယံုၾကည္မႈ၊ မယံုၾကည္မႈကို
ခြဲျခားပါတယ္။) Aဲ့ဒီ လူAမ်ိဳးAစားကို နာခံသူ၊ ျပသနာ မရွာဘဲ ၿငိမးၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနခ်င္သူ (မူ
မူဆလင္လ)ို႔ ေခၚ
တယ္။ ပညတ္စည္းကမ္းတစ္ခုကို သိတယ္၊ စိတ္ထဲက မယံု ၾကည္ဘူး ဒါေပမယ့္ လက္ခံခ်င္ဟန္ေဆာင္တယ္။
Aဲ့ဒီ လူAမ်ိဳးAစားက Aကုသိုလ္သင့္တယ္ ဒီလိုလူမ်ိဳးကို (Aတြင္း သူလွ်ိဳ မိုနာဖက္ လို႔ ေခၚပါတယ္)။
ဟာ့ဂ်္ျပဳမယ့္ ပရ၀ုဏ္မွာ ပရမတ္ဘုရားရွင္မွ Aပ Aျခား ဘုရားမရွိ၊ မုဟမၼဒ္သည္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ ျဖစ္၏ ဆိုတာ
ကို လက္ခံရန္ ျငင္းဆန္သူမ်ား (ကာဖီးရူးန္) မ်ား မ၀င္ရ- ဆိုတာကို မသိသူ မရွိေAာင္ ဆိုင္းဘုတ္တြဲထားတယ္။
ကမၻာသိေAာင္ ေၾကျငာထားပါတယ္။ ဒီေတာ့ Aဲ့ဒီ Uပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ Color Blind ျဖစ္မယ့္သူ မရွိႏိုင္ ဘူး
ေလ၊ (Aရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလးေတြမွ Aပေပါ့)။ Color Blind ျဖစ္ႏိုင္တာက ပရမတ္ဘုရားရွင္ကို မသိ
ေသးတာ၊ မုဟမၼဒ္သည္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ ဟုတ္ မဟုတ္ကို မသိေသးတာ ပဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒီေတာ့- ရူပကို တစ္ခုေမးပါရေစ- ရူပက ဗုဒၶဘာသာ ဆိုရင္ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမကို သဗၺညဳဉာဏ္ သို႔မဟုတ္
ေတ၀ိဇၨ (သိျခင္း သံုးပါး) ဆြတ္ခူးရရွိသူလို႔ ဘယ္လို Aေထာက္Aထားနဲ႔ ယံုၾကည္ထားပါသလဲ။ ကိုယ္ေတာ္
ေဂါတမ ကို Aဲ့ဒီလို ဉာဏ္စU္ရရွိထားသူလို႔ လက္ခံယံုၾကည္လို႔ သူေျပာတဲ့ နိဗၺာန္ ဆိုတာကို မျမင္ရဘဲ ယံုၾကည္
တာမဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ ရူပက ကိုယ္ေတာ္ ေဂါတမကို ယံုၾကည္ႏိုင္ဘို႔ ဘာေတြကိုမ်ား ေစာေၾကာခဲ့ပါလဲ။ သိခင
ြ ့္
ရွိရင္ေပါ့ေလ။
သိပ္သိခ်င္လြန္းရင္ေတာ့ လိမ္ၿပီး၀င္ရမွာေပါ့။ (မယံုေသးခင္၀င္ဖို႔ ဒီတလမ္းပဲရွိေတာ့တာကိုး )
Aဲ့ဒီလို ၀င္ခဲ့တဲ့ သူေတြကို မုိနာဖက္ေတြ လို႔ေခၚပါတယ္။ Aစၥလာမ့္ သမိုင္းမွာ Aမ်ားႀကီးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့
ရူပကို ဓမၼမိတ္ေဆြ တစ္UီးAေနနဲ႔ မိမိကိုယ္မိမိ လိမ္လည္ျခင္း Aကုသိုလ္ သင့္သူ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ဘာသာ
တရား တစ္ခုက ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္း Uပေဒကို ႀကိဳက္ရင္ လက္ခံတယ္၊ မႀကိဳက္ရင္ လက္မခံဘူးဆိုတဲ့ သတိၱိ
ရွိၿပီး ျပတ္သားသူ တစ္Uီးပဲ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ မိမိရဲ႔ သားေျမး-လက္ထက္မွာလည္း သူတို႔ရဲ႔ ဘ၊ ဘိုးျဖစ္တဲ့ လူ
ဟာ လူလိမ္တစ္Uီး ျဖစ္တယ္ဆိုတာ- ဂုဏ္သိကၡာ ပ်က္ရတာေပါ့ဗ်ာ။ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမကို ကာလမသုတ္ ေတာ္
AဆံုးAမ Aတိုင္း မ်က္ကန္းယံု မဟုတ္ဘဲ ဆင္ျခင္သိနဲ႔ ဉာဏ္စU္ေတာ္ ဆိုက္ၿမိဳက္ရရွိသူလို႔ လက္ခံႏိုင္ရင္
ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ကိုလည္း ဉာဏ္စU္ေဆာင္ Aျဖစ္ လက္ခံႏိုင္Aား ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ Aဲ့ဒီလို ဆိုရင္
ဟာ့ဂ်္ကို ၀င္ထြက္ဘို႔ Aတြက္ Aကုသိုလ္ မသင့္ေတာ့ဘူးေပါ့။
၁။ ပရိ၀ါသ့္ ျပဳျခင္းဟာ ရဟန္း မ်ားနဲ႔သာသက္ဆိုင္လို႔ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ရင္လဲ လူAမ်ား မေလ့လာရရင္လဲ
ကိစၥမရွိပါဘူး။
ဟာ့ဂ်္လည္း Aလားတူပါပဲ။
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(ပရိ၀ါသ့္ျပဳတယ္ဆိုတာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း မျပဳလုပ္ၾကပါဘူး၊ ရဟန္းခံရွင္ျပဳကိုေတာ့ လုပ္ၾကပါတယ္။ Aမ်ားနဲ႔
သက္ဆိုင္တဲ့ေနရာမွာ Aမ်ားေလ့လာႏိုင္ပါတယ္) ဒါေပမယ့္ ဟာဂ်္ျပဳျခင္းကေတာ့ ရဟန္းခံျခင္း Aဆင့္ (ဘာသာ
၀င္တိုင္း) က်င့္Aပ္ေသာ ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သိဖို႔ လိုမယ္ထင္လို႔ Aခုလို ေလ့လာတာပါ။ ( ဒါေၾကာင့္ပဲ ကၽြန္
ေတာ္ဒီေမးခြန္းကိုေမးတာပါ၊ စည္းကမ္းမ်ား မတူရံုနဲ႔ Aျပစ္တင္ခ်င္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး)
Aစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြလဲ ေလ့လာခ်င္ရံု သက္သက္နဲ႔ ဟာဂ်္မျပဳပဲ ၀င္တဲ့သူရွိသလား ဆိုတာေလးေတာ့ သိ
ခ်င္ပါေသးတယ္။ ရွင္းျပခ်က္မ်ားAရေတာ့ Aစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြလဲ ေလ့လာရံုမ၀င္ဘူးလို႔ေတာ့ ထင္ရပါ
တယ္ ေသခ်ာသြားေAာင္ေမးတာပါ။
ဟာ့ဂ်္က ရဟန္းခံ ရွင္ျပဳတဲ့ သေဘာထက္ ေက်ာ္လြန္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား Aတြက္ မျဖစ္မေနရွင္ျပဳရ
မယ္လို႔ ပညတ္မရွိေပမယ္-့ သားေတာ္ ရာဟုလာကို ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမက သာသနာ Aေမြေပးျခင္းဆိုတဲ့
Aေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ရွင္ျပဳတာကို AစU္Aလာ Aျဖစ္ ျပဳလုပ္ထား သလို၊ Aစၥလာမ္မွာလည္း ဟာ့ဂ်္ကို AစU္
AလာAျဖစ္ ခံယူထားသူေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဟာ့ဂ်္က ပရိ၀ါ့သ္ ျပဳသလို တာ၀န္ေတြႀကီးပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဟာ့ဂ်္ျပဳရန္ Aတြက္ စိတ္ျပဌာန္းထားခ်က္ လိုေၾကာင္း ၂း၁၉၇ မွာ ပညတ္ထားသလို၊ သြားလာႏိုင္သူ
(ထိုျပဌာန္းထားခ်က္Aား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သ)ူ မ်ားသာ သြားလာဘို႔ ၂း၁၉၆ မွာ ပညတ္ထားပါတယ္။
မူဆလင္ျဖစ္ရင္ သြားကို သြားရမယ္လို႔ ပညတ္ထားတာ မရွိပါဘူး။ ဟာ့ဂ်္ မျပဳဘဲ ေလ့လာယံု သြားလာတဲ့ လူ
လို႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း မၾကားမိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လာတဲ့ လူတိုင္းမွာေတာ့ စိတ္ခံစားခ်က္နဲ႔
AေတြးAေခၚ တူႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ Aဲ့ဒီ ဟာ့ဂ်္ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြ၊ ဗီဒ
ြ ီယိုေတြက သတင္းAျဖစ္ ထြက္
ေနေတာ့ မွတ္တမ္းတင္တဲ့ လူေတြ၊ စူးစမ္းတဲ့ လူေတြ ရွိေနတာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ ပိတ္ပင္တား
ျမစ္ထားတာ မရွိပါဘူး။
ဟာ့ဂ်္ ဆိုတာ စုေပါင္းဒုလႅဘခံ၊ ပရိ၀ါ့သ္ျပဳတာ ျဖစ္ၿပီး။ ဟာ့ဂ်္ျပဳရမယ့္ သတ္မွတ္ကာလ Aျပင္ Aျခားေသာ
ရက္ေတြ လေတြကို တစ္သီးပုဂၢဳလ ဒုလႅဘခံ ပရိ၀ါ့သ္ ျပဳတဲ့ေန႔ေတြ Aျဖစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ သတ္မွတ္ထားပါ တယ္။
Aဲ့ဒါကို Aြမၼရာဟ္ လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကA္ေက်ာင္းေတာ္ ပရ၀ုဏ္ဟာ ပရိ၀ါ့သ္ျပဳရာ ပရာ၀ုဏ္ Aျဖစ္သာ
သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ Aဲ့ဒီမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို မဆန္႔က်င္ရင္ ၀င္ေရာက္
ပရိ၀ါ့သ္ ျပဳလုိ႔ ရပါတယ္။
၁။ ၀င္ခင
ြ ့္ ကိစၥကို ထားလိုက္ပါေတာ့။ ဒါဆိုရင္ ဟာဂ်္ျပဳလုပ္ျခင္းကို သိလိုပါတယ္။ Aဲဒီေနရာမွာ ဘာေတြကို
ဘယ္လို ျပဳလုပ္ၾကပါသလဲ။ Aၾကမ္းAားျဖင့္ ဆံပယ္ရတာ ေမထုန္ေရွာင္ရတာ တို႔ကို သိပါတယ္။ ဟာဂ်္ျပဳ
ျခင္းရဲ႕ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုပါတယ္။ Aေသးစိတ္ေပါ့။ က်မ္းထဲမွာ ေျပာထားရင္လဲ Aညႊန္းနဲ႔သြားဖတ္ဆို
ရင္လဲ သြားဖတ္ရတာေပါ့။
(ျမင္ခင
ြ ့္မရေတာ့လဲ ရွင္းျပတာပဲဖတ္ရမွာေပါ့ ေနာ္)
ဟာ့ဂ်္ျပဳရန္ ဆင့္ဆိုျခင္းရဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ၂၂း၂၅- ၄၀ မွာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။
(၁) လူလူခ်င္း မခြဲျခားတဲ့ စိတ္ေတြကို ၀င္လာေစဘို႔ ၂၂း၂၅။
(၂) ဘာသာတရားကို Aယူသန္႔သန္႔ျဖင့္ ကိုးကြယ္တတ္ေစဘို႔၊ ရုပ္ပြားဆင္းတုမ်ား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းမွ
ကင္းရွင္းတဲ့ Aေလ့Aက်င့္ေတြ ၀င္လာေစဘို႔ ၂၂း၂၆။
(၃) ရပ္ေ၀း ရပ္နီးမွ Aယူသန္႔ေသာ မည္သူမဆို ပူးေပါင္းပါ၀င္တတ္ေစဘို႔။ ၂၂း၂၇
(၄) Aလႈႀကီး Aဒါန္းႀကီး ျပဳလုပ္တတ္တဲ့ Aေလ့Aက်င့္ေတြ ျဖစ္ေစဘို႔။ ၂၂း၂၈
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(၅) မိမိကိုယ္မိမိ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းရန္ ေလ့က်င့္တတ္ေစဘို႔ ၂၂း၂၉
(၆) ေဘးမဲ့ေပးျခင္းႏွင့္ Aလႈ၀တၳဳသားေကာင္မ်ားကို သီးျခား စီမံတတ္ေစဘို႔။ နိမ့္က်သည့္ ကိုးကြယ္ျခင္းမ်ား
ျဖစ္ေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းမ်ားမွ ေရွာင္ၾကU္တတ္ေစဘို႔။ ၂၂း၃၀ (ဆိုလိုတာက AလႈAဒါန္းႀကီး ျပဳလုပ္တာမွာ
Aသား၀တၳဳကို Aလႈထည္ Aျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုAလႈထည္ကို ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း မျဖစ္ေစရန္ နည္းနာ
ယူတတ္ေစဘိ)ု႔
စသည္ျဖင့္ သုတ္ေတာ္ (၄၀) ထိဖတ္ပါ။ တစ္ခ်က္ခ်င္း ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ Aဓိပၸါယ္ေတြကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။
၂၂း၄၀ မွာေတာ့- Aဓိကေသာ့ခ်က္ကို ေျပာထားပါတယ္။ မည္သည့္ဘာသာမွ မဆို Aထြဋ္Aျမတ္ထားရာ
ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားကို ေလးစားတန္ဘိုးထားတတ္ေစဘို႔နဲ႔ Aဲ့ဒီလို ေလးစားတန္ဘိုးထားတတ္ျခင္းရဲ႔ ရည္
ရြယ္ခ်က္က- ဘာသာတရား ဆုိသည္ကို တန္ဘိုး ထားတတ္ေစဘို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
၂။ ေနာက္ Aဲဒီေနရာမွာ ေလးေထာင့္က်က် Aမည္းေရာင္ Aေဆာက္AUီးကို ဗဟိုထားၿပီး Aားလံုးက၀ုိင္းရံ ကာ
၀တ္ျပဳၾကပါတယ္။ Aဲဒီရ႕ဲ Aဓိပၸါယ္မ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုလသ
ဲ ိလိုပါတယ္။
ေလးေဒါင့္က်က် Aမည္းေရာင္ Aေဆာက္AUီးကိ-ု ၃း၉၅ နဲ႔ ၂၂း၂၉ မွာ ေရွးေဟာင္း Aိမ္ေတာ္လို႔ ေျပာပါ တယ္။
Aဲ့ဒီ Aိမ္ေတာ္ ဆိုတာကို ၂း၁၂၇ မွာ ကိုယ္ေတာ္ Aီဗရာဟီးမ္တို႔ သားAဖက ျပန္လည္ ျပဳျပင္ခဲ့ပါ တယ္။ Aဲ့ဒီ
Aိမ္ေတာ္ (သို႔မဟုတ)္ ေက်ာင္းေတာ္မွာ ဉာဏ္စU္ေဆာင္မ်ား Aဆက္ျပတ္တဲ့ ကာလမ်ားမွာ ရုပ္ပြားဆင္းတု
ေတြက ေနရာယူၿပီး Aမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကိုးကြယ္မႈေတြကို စီမံထားျခင္း ခံရပါတယ္။ ဒီလို စီမံထားျခင္း မ်ိဳးကို ဖ်က္
သိမ္းၿပီး ရုပ္ပြားဆင္းတု ကင္းသန္႔တဲ့ Aိမ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းေတာ္ Aျဖစ္ထားဘို႔ ကိုယ္ေတာ္ Aီဗရာဟီးမ္
တို႔ သားAဖကို ဉာဏ္စU္ကိန္းသက္ခံရပါတယ္။ သူတို႔သားAဖက Aဲ့ဒီAတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ Aထက္
ေဖၚျပပါ က်မ္းခ်က္ေတြမွာ ပါပါတယ္။
ကို္ယ္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ပင
ြ ့္ဟာ Aျခားဉာဏ္စU္ေဆာင္မ်ားထက္ တစ္မူထူးၿပီး ပြင့္ေပၚလာတဲ့ ဉာဏ္စU္ေဆာင္
ျဖစ္တယ္လို႔ ကုရ္Aံရဲ႔ ဘယ္ေနရာမွာမွ ဆိုမထားပါဘူး။ ေရွးဉာဏ္စU္ေဆာင္မ်ား ပြင့္ေပၚ သြန္သင္ခဲ့တဲ့ သစၥာ
တရားေတြကို ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြ ပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီး ကာလၾကာလာရင္ ေနာက္ပိုင္း တပည့္ဆက္ဆက္ လက္မွာ
သစၥာတရားေတြကို ဖြင့္ဆိုရင္း၊ ခ်ဲ႔ကားရင္း မူရင္းေတြ ေပ်ာက္ဆံုး လာရတယ္။ ေနာက္ဉာဏ္စU္ေဆာင္ တစ္ပါး
ပြင့္ေပၚၿပီး သစၥာတရားကို လူသားမ်ားAတြက္ ျပန္လည္ ေဖၚျပတယ္။ Aဲ့ဒီနည္းAတိုင္းပဲ ကိုယ္ေတာ္ မုဟမၼဒ္
ဟာ ပြင့္ေပၚခဲ့တဲ့ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ တစ္ပါးျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေနာက္ဆံုးပြင့္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ သတင္း
ေဆာင္ ျဖစ္တယ္လို႔သာ ေၾကျငာပါတယ္။ ၃၃း၄၀။ ကိုယ့္ေတာ့လက္ထက္မွာ လူသားမ်ားAတြက္ သာသနာလမ္း
စU္ဆိုတာ ျပည့္စံုသြားၿပီလို႔ ၅း၃ မွာ ေၾကျငာပါတယ္။
ကိုယ္ေတာ့လက္ထက္မွာ ေရာႁပြန္းကိုးကြယ္ရာ Aျဖစ္ ဘုရားနဲ႔ တစ္ဂိုဏ္းတည္းထားၿပီး ကိုးကြယ္ပသေနတဲ့ ရုပ္
ပြားဆင္းတုမ်ားAားလံုးကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ Aဲ့ဒီ ကာA္ေက်ာင္းေတာ္ (Aေဆာက္AUီး Aမည္း) ထဲမွာ
သာသနာေမွးမွိန္ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့စU္က တည္ထားခဲ့တဲ့ ရုပ္ပြားဆင္းတု Aားလံုးကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။
Aဲ့ဒီ ေခတ္က ေရွးဘာသာ၀င္ေတြရဲ႔ ဘုန္းႀကီးရဟန္း သာသနာ့ Uီးေသွ်ာင္ Aားလံုးကို ဆင္းတုျပဳလုပ္ၿပီး Aဲ့ဒီ
ေက်ာင္းေတာ္ထဲမွာ ထားခဲ့တာပါ။ ဒါေတြ Aားလံုးကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း သူ႔
ရုပ္ပံု၊ ဆင္းတုကို ထုလုပ္ တည္ထား Aျမတ္တႏိုးထားခြင့္ မျပဳခဲ့ဘူး။ Aဲ့ဒီကစ ေနာက္ပိုင္း သူ႔ရဲ႔ ရုပ္ထုဆိုၿပီး ကိုး
ကြယ္မွားေတြ ျဖစ္လာမွာကို ႀကိဳတင္တားျမစ္ခဲ့ပါတယ္။
သစၥာဓမၼျဖစ္တဲ့ ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္ကိုလည္း ခိုင္မာစြာ ျပဳစုထားခဲ့ပါတယ္။------ ဒါေတြက Aေဆာက္AUီး
Aမည္းရဲ႔ သမိုင္းပါ။ ေလးေဒါင့္ျဖစ္ေနတာကေတာ့ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ဗိသုကာ ဒီဇိုင္းပံုလို႔ ေျပာပါရေစ။
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Aဲ့ဒီ Aေဆာက္AUီးကို မူဆလင္မ်ား Uီးတည္ရတဲ့ Aေၾကာင္းကုရ္Aံ သီAိုရီAရ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၂)ကို ေတြ႔ရပါတယ္။
(၁) တစ္ကမၻာလံုးမွာ ရွိတဲ့ Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ေတြကို Uီးတည္ခ်က္တစ္ခုတည္းကို ဘံု သတ္မွတ္ၿပီး ညီ
ၫြတ္ေစဘို႔။ ၂း၁၄၉၊၁၅၀။
(၂) လူသားေတြ Aေနနဲ႔ မိမိရဲ႔ ဇာတိေျမက AျခားAရပ္မ်ားသို႔ ထြက္ခြာ၍၊ မည္မွ်ပင္ ေကာင္းစားႀကီးပြား ေန
ေစကာမူ ဇာတိေျမ၌ က်န္ေနခဲ့ရသည့္ ဆင္းရဲဒုကၡရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ားကို ျပန္လည္ ၾကည့္ရႈကူညီဘို႔နဲ႔ ဇာတိေျမ
ကို မေမ့ဘဲ ခ်စ္တတ္ေစဘို႔ ျဖစ္တယ္။ ၂း၁၄၄
၂း၁၄၄ ရဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ သမိုင္းကို နည္းနည္း ရွင္းပါရေစ၊ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ဟာ ဇာတိေျမ ျဖစ္တဲ့ မကၠာဟ္
(ေက်ာင္းေတာ္ တည္ရွိရာ ေဒသ)က Aျခားေဒ လြတ္ေျမာက္ရာကို တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ ျပန္လည္
Aေျခခ်ရာ ေဒသ မဒီနာၿမိဳ႔မွာ ကိုယ္ေတာ္နဲ႔ သာ၀ကေတြက သာသနာေရး Aယူ၀ါဒေရးမွ ေAာင္ျမင္လာ
တယ္။ ေခတ္စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ ေနာက္ဆံုး ေကာင္းစားသြားတယ္။ Aဲ့ဒီAခါမွာ ကိုယ္ေတာ္ဟာ ဇာတိေျမမွာ
က်န္ေနခဲ့ရတဲ့ သစၥာတရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ ဆင္းရဲ႔ဒုကၡAမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကံဳေနရသူေတြAတြက္ ေသာကျဖစ္တယ္။ ဒီ
Aတြက္ မကၠဟ္ၿမိဳ႔ကို တမ္းတမိတယ္။ ဒီAခ်ိန္မွာ မကၠာဟ္ၿမိဳ႔သားေတြကို ဒုကၡAေပါင္းက ကယ္တင္ဘို႔ ဉာဏ္
စU္ကိန္း၀ပ္ခဲ့တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ဟာ သူ႔ထံမွာ ကိန္း၀ပ္ရာ ဉာဏ္စU္တိုင္းကို ေဟာယံုေဟာခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။
လက္ေတြ႔က်င့္ေဆာင္ျပသြားတာခ်ည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီAတြက္ ကိုယ္ေတာ္က မကၠာဟ္ဘက္ကို ျပန္လည္ Uီး
တည္ ခဲ့တယ္။ ဒီသြန္သင္ခ်က္ဟာ ပညာယူတတ္သူAတြက္ Aလြန္ပညာယူဘို႔ ေကာင္းပါတယ္။
Uပမာ- ကၽြန္ေတာ္ AပါA၀င္ေပါ့ဗ်ာ- ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ Aရပ္ေဒသေတြမွာ တစ္စံု
တစ္ရာ Aဆင္ေျပေနပါတယ္။ Aိမ္ေကာင္းေကာင္း၊ ကားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေနႏိုင္တယ္။ ေဒၚလာေတြ ရွာႏိုင္
တယ္။ ပညာဗဟုသုတေတြကို လြတ္လပ္က်ယ္ျပန္႔စြာ ဆည္းပူးႏိုင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ဇာတိေျမ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ကို ခ်စ္ရမွန္း မသိ၊ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာ ၿပီးေရာ စိတ္မ်ိဳးထားလိုက္ရင္ ေလာကAျမင္Aရ ဒီထက္ Aဆ
ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မ္းသာသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္-့ ကုရ္Aံက ခြင့္မျပဳဘူးဗ်ာ။ ဇာတိေျမမွာ က်န္ေနတဲ့ ေငြေၾကး၊
ဗဟုသုတ၊ Aေတြ႔Aႀကံဳ၊ ႏြမ္းပါးသူေတြကို ျပန္လည္ေစာင္မၾကည့္ရႈရမယ္၊ ေဖးမေပးရမယ္လို႔ ဆိုတဲ့ သီAိုရီ
ကို ဆန္႔က်င္ရင္ ကာဖီးရူးန္ ျဖစ္သြားမွာေပါ့။ ဒီလိုၾကည့္ရႈေစာင္မရမယ္ဆိုတာ လူမ်ိဳးစြဲ ဘာသာစြဲကို မူတည္လို႔
မဟုတ္ရဘူး၊ မိမိကိုယ္ ျဖစ္တည္ေစခဲ့တဲ့ ေရ၊ေျမ ကို ေက်းဇူးဆပ္တဲ့ Aေနနဲ႔ပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။ Aဲ့ဒီ ေရေျမမွာ
ရွိတဲ့ လူသားAားလံုးဟာ မိမိရဲ႔ညီရင္း Aစ္ကိုေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ခံယူရမယ္။ သူတို႔ ငတ္ရင္ ကိုယ္ငတ္တာပဲလို႔
ခံစားခ်က္ရရ
ွိ ပါမယ္။ သူတို႔ရဲ႔ သားသမီးေတြ ႏြမ္းပါးရတာ၊ ကိုယ္သားသမီးေတြ ႏြမ္းပါးရတာလို႔ ခံစားရပါမယ္။
တကယ္ေတာ့ ရုပ္၊နာမ္ မရွိတဲ့ ပရမတ္ဘုရားရွင္ (Aလႅာဟ္)က Aဲ့ဒီ ေက်ာင္းထဲမွာ စံျမန္းေနတာ မဟုတ္ပါ
ဘူး။ Aလႅာဟ္ကို ရွိခိုးUီးခ် ပူေဇာ္ပသေနဘို႔လည္း က်မ္းေတာ္မွာ မသြန္သင္ပါဘူး၊ Aလႅာဟ္ကို သိဘို႔ ယံုဘို႔ပဲ
သြန္သင္ပါတယ္။ က်မ္းေတာ္ရဲ႔ သီAိုရီAရ Aလႅာဟ္ဟာ လူသားတစ္Uီးနဲ႔ သူ႔ရဲ႔ Aသက္ေသြးေၾကာထက္ ပိုၿပီး
နီးစပ္တယ္လို႔ သြန္သင္ပါတယ္။
တကယ္လို႔ လူသားေတြဟာ လ သို႔မဟုတ္၊ Aျခားၿဂိဳလ္တစ္ခုကို ေျပာင္းသြားၾကမယ္ဆိုရင္ ကာA္ေက်ာင္း
ေတာ္ကို ဘံု ထားၿပီး Uီးတည္လို႔ မရႏိုင္ေတာ့ဘူး။ လူသားတိုင္းမွာ လူAုပ္စုတိုင္းမွာ Uီးတည္ခ်က္ကိုယ္စီ ရွိ
ေနၾကမွာပါ၊ Aဲ့ဒီAခါ ေကာင္းမႈျပဳလုပ္ျခင္း ဆိုတဲ့ Uီးတည္ခ်က္ကို ထားဘို႔ သြန္သင္ပါတယ္။ ၂း၁၄၈။
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ကာA္ေက်ာင္းေတာ္ထဲမွာ ဟိုAရုပ္ရွိတယ္၊ ဒီAရုပ္ရွိတယ္လို႔ ပုတ္ခတ္တာမ်ိဳး၊ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမရဲ႔ ပံုေတာ္
ကို ဖိနပ္မွာ ဆြဲထားတာမ်ိဳး၊ ဗုဒၶAရက္ဆိုင္လို႔ ေခါင္းစီးတပ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္တာမ်ိဳး၊ မယ္ေတာ္ မာရိသခင္မပံုကို
၀တ္ပစ္စလစ္နဲ႔ ေရးဆြဲတာမ်ိဳး- ဒီလို ေAာက္တန္းက်တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို Aစၥလာမ္ သာသနာက လက္မခံ
သလို၊ ဘယ္Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္မွ မျပဳလုပ္ဘူးဆိုတာလည္း ကၽြန္ေတာ္ Aာမခံပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ Aခုေဆြးေႏြးပံုကို ၾကည့္ရင္ ယုတိၱေဗဒကို Aေျခခံထားတယ္ဆိုတာ သိသာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ
Aခု ၀င္ခင
ြ ့္ကိစၥကို ခဏဖယ္ထားၿပီး သိခ်င္တာကိုပဲ ဆက္ေမးပါေတာ့မယ္။
ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘယ္ေမးခြန္း၊ ေဆြးေႏြးခ်က္ကိုမဆို ယုတၱိနဲ႔ပဲ ယံုခ်င္၊ ေျဖခ်င္၊ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္- Aခု
ေမးခြန္း (၅) ထဲက ေနာင္ဘ၀ ဘံုမ်ား Aေၾကာင္းကို ယုတၱိေဗဒနဲ႔ပဲ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၾကရေAာင္ဗ်ာ။
ေလးစားစြာျဖင့္
ထြန္းထြန္းေAာင္
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