၄။ ဗုဒၶဘာသာမွာေတာ့ ဗုဒၶကို မယံုၾကည္ျခင္းက Aျပစ္ မရွိဘူး လို႔ေျပာပါတယ္.. (မေစာ္ကားရင္ေပါ့) Aဲ လူ
သတ္တာက ၅ပါးသီလနဲ႔ ညိေနေတာ့ Aျပစ္ရွိပါတယ္။ Aဲလိုယူဆပါတယ္။
ဒါေလးကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာဘူးသေလာက္နဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ Aျပစ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုး
ကို ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုက်ိဳးဆိုတဲ့ ခံစားမႈနဲ႔ ေရာႁပြန္းေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ သံုးသပ္မိပါတယ္။
ျပစ္မႈနဲ႔ Aက်ိဳး ဆိုတာ မတူညီပါ။ ဒါကို ခြဲျခားနားလည္ဘို႔ လိုပါမယ္။
Aျပစ္နဲ႔ Aက်ိဳး
လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ ဓါးျပတိုက္မႈ၊ ခိုးဆိုး လုယက္မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို သစၥာေဖါက္မႈ၊ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြေ
ဲ Aာင္
ႀကံစည္မ၊ႈ Aသေရ ဖ်က္မႈ စတဲ့ Aျပစ္ေတြကို က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံက ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈေတြလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး- Aဲ့ဒီ
Aတြက္ ျပစ္မႈကို ဆံုးမမဲ့ Uပေဒေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီျပစ္မႈေတြမွာ ကိုယ္လုပ္ရင္- သူမ်ား၊ Aမ်ားျပည္သူကို ထိခိုက္
ေစလို႔ Uပေဒေတြ Aျပစ္ေပးရမယ့္ Uပေဒေတြကို ခ်မွတ္ထားပါတယ္။
ေသရည္ေသရက္ေသာက္ျခင္း၊ Aကပၸိယ Aသားမ်ားကို စားျခင္း-- စတဲ့ ရာေတြက Aက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
Aတြက္ တားျမစ္ထားတာေတြျဖစ္လ-ို႔ Aရက္ေသာက္ရင္ ဘယ္လို Aျပစ္ေပးမယ္၊ ၀က္သားစားရင္ ဘယ္လို
Aေရးယူမယ္လို႔ Uပေဒ ပညတ္ထားတာ မရွိပါဘူး။ ဒီျပစ္မႈေတြက ကိုယ္လုပ္ရင္ ကိုယ္ပခ
ဲ ံစားရတာပါ။ ဒီ
Aတြက္ ျပစ္ဒဏ္သီးျခား မလိုေတာ့ပါဘူး။ Uပမာ- Aရက္ေသာက္သ-ူ သူသာ သူ႔က်မၼာေရးကိုသာ ေစာ္ကား
ျခင္းျဖစ္တယ္။ Aျခားလူကို မထိခုိက္ဘူး။ ဒါေပမယ္-့ Aရက္မူးၿပီး Aျခားလူကို ရမ္းကားရင္၊ သတ္ရင္၊ ဆဲဆို
ရင္ ရမ္းကမ္းျခင္း၊ သတ္ျခင္း၊ ဆဲဆိုျခင္း Aတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခံရမွာ ျဖစ္တယ္။
(Aျပစ္Aတြက္ Uပေဒေတြနဲ႔ Aက်ိဳးဆက္ေတြကလည္း ရူပ ၾကားဘူးသလို မဟုတ္ဘူးေနာ္။ သိခ်င္ရင္ ဆက္
ၿပီး ေဆြးေႏြးပါမယ္)။
ယံုၾကည္မႈ
ယံုၾကည္မႈဟာ Aက်ိဳးAတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္စံုတစ္ရာကို ယံုၾကည္ျခင္းဟာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥ
ျဖစ္တယ္။ ဒီAတြက္ ျပစ္ဒဏ္ မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ Aက်ိဳးဆက္ေတာ့ ရွိတယ္။ မီးကို ကိုင္ရင္ ပူေလာင္ျခင္း
Aက်ိဳးဆက္ကို ခံစားရမယ္။ မီးကိုေရွာင္ရင္ ပူေလာင္ျခင္း Aက်ိဳးဆက္ကို မခံစားရဘူး။ ဆိုသလိုပါပဲ။ Aဲ့ဒီ
Aက်ိဳးဆက္ဆိုတာ မသိလို႔ ကိုင္မိရင္လည္း ခ်မ္းသာ မေပးပါဘူး။
မေတာ္တဆ မီးကို ထိမိတဲ့ လူ၊ ဘာမွ မသိေသးတဲ့ ကေလး- သူတို႔က မီးကို ကိုင္မိရင္ မီးက သူတို႔ကို မပူေစဘဲ
ခြင့္လႊတ္ေပးလိုက္သလား။ မီးက ခ်မ္းသားမေပးပါဘူး- သူ႔Aလုပ္ကို သူလုပ္ေနတာပဲ။ Aဲ့ဒီ Aခါမွာ ဒီသေဘာ
တရားကို သိတဲ့ လူက ေျပာျပရမယ္။ ဆိုဆံုးမရမယ္။ သြန္သင္ရမယ္။- နားေထာင္ရင္ နားေထာင္တဲ့ လူရဲ႔
Aက်ိဳး၊ နာမေထာင္ရင္ နားမေထာင္တဲ့ လူရဲ႔Aက်ိဳးကို ကာယကံရွင္ကပဲ ခံစားရမွာပါ။
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ဗုဒၶေခတ္က ဗုဒၶကို ယံုၾကည္ယံုဘုိ႔ ဗုဒၶက စည္းရံုးတယ္၊ သြန္သင္တယ္၊ တရားေဟာတယ္ ဆိုတာေတြ ရွိတယ္။
ဒါက သူလူတင
ြ ္က်ယ္ လုပ္ခ်င္လို႔ မဟုတ္ဘူးေလ- Aျခားသူေတြ မသိႏိုင္တဲ့ Aရာေတြထက္ ဗုဒၶက သံုးထပ္
ကြန္းသိတယ္လို႔ ေတ၀ဇၨသုတ္မွာ ဆိုထားတယ္။ Aဲ့ဒီေတာ့ မသိဘဲ ဒုကၡေရာက္မယ့္ သူေတြကို ကယ္ခ်င္လို႔
သာ သူ႔ကိုယံုပါ။ ယံုၾကည္ပါ သူေျပာက Aမွန-္ Aျခားေသာ တိတၳိဆရာႀကီးေတြေျပာတာက လြေ
ဲ နတယ္။ မိရုိး
ဖလာ သိတာက လြေ
ဲ နတယ္လို႔ ေျပာရျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။
Aလားတူပ-ဲ လူသားေတြကို Aလႅာဟ္Aရွင္ကို ယံုပါလို႔ ေျပာဆိုေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ကြာေနတာက Aလႅာဟ္ ဆိုတာနဲ႔ ဗုဒၶဆိုတာပါ။ ဗုဒၶရဲ႔ Aဓိပၸါယ္က ရူပ သိၿပီးသား Aတိုင္း သမၼာ
သေမၺာဓိဉာဏ္ကို ဆြတ္ခူး ရရွိတဲ့ လူသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဃနီကယ္ ေထရာAပဒါန္ ဗုဒ၀
ၶ ဂ္ (၆၉)မွာ ေလာက၌
ဆယ္ပါးေသာ Aရပ္မ်က္ႏွာမ်ားသည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုAရပ္မ်က္ႏွာတို႔Aား သြားေသာသူAား Aဆံုးသည္ မရွိ။
ထိုထို Aရပ္မ်က္ႏွာ Aဘို႔၌ ဗုဒၶေခတ္တို႔သည္ မေရတြက္ႏိုင္ကုန္။ ဆိုထားေတာ့ ေလာကမွာ ဗုဒၶျဖစ္ခင
ြ ့္ရတဲ့
လူသားေတြ Aမ်ားႀကီးရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုထားပါတယ္။
ဒါကို Aစၥလာမ္ကလည္း လူ႔Aသိုင္းA၀ိုင္းတိုင္း Aတြက္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္သည္ ရွိ၏ လို႔ (၁၀း၄၇) မွာ ဆိုထား
ပါတယ္။ ဒီေတာ့ Aစၥလာမ္က ဗုဒၶေဂါတမ AပါA၀င္ ကမၻာမွာ ပြင့္ေပၚခဲ့သမွ်ေသာ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြကို
ေလးစားျမတ္ႏိုးရပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ကိုလည္း ဉာဏ္စU္ေဆာင္ တစ္ပါးလို႔ပဲ AသိAမွတ္ျပဳပါတယ္။
Aစၥလာမ္က ဉာဏ္စU္ဇစ္ျမစ္ ရွိတယ္လို႔ လက္ခံတယ္။ Aဲ့ဒါကို Aလႅဟ္လို႔ Aာရ္ဗီလို ေခၚျပတယ္။ Aလႅာဟ္
ဟာ သံသရာ၊ ဓမၼ၊ ဉာဏ္စU္တို႔ရဲ႔ ဇစ္ျမစ္ေတာ္ ျဖစ္တယ္လို႔ Aစၥလာမ္က ဆိုပါတယ္။ Aဲ့ဒီ ဉာဏ္စU္ေဆာင္
ေတြဟာ ဉာဏ္စU္ကို ဆြတ္ခူး ရရွိသူမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး ဉာဏ္စU္ရဲ႔ ဇစ္ျမစ္ေတာ္ မဟုတ္ဘူးလို႔ Aစၥလာမ္က ဖြင့္
ဆိုပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကမၻာမွာ ပြင့္ခဲ့တဲ့ ဉာဏ္စU္ေဆာင္တိုင္းက သူတို႔ကို ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္တာကို မႀကိဳက္ပါဘူး၊ ဗုဒၶက
ရွင၀
္ ကၠလိကို ေျပာခဲ့တဲ့ စကား ရူပ သိမွာပါ။ ဉာဏ္စU္ေတြဟာ သစၥာရွင္ေတြ ျဖစ္လို႔ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ ဉာဏ္
စU္ရ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း- မိရိုးဖလာ ထင္ျမင္ယူဆတာေတြထဲက မွန္သည္၊ မွားသည္ကို ခြဲျခားျပႏိုင္
ေၾကာင္း၊ ထိုခြဲျခားျပသမႈ ဓမၼကို ယံုၾကည္ေစဘို႔ Aေၾကာင္းေတြကိုပဲ စည္းရံုးေဟာေျပာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဉာဏ္စU္ေဆာင္မ်ားကို ကိုးကြယ္ရင္ Aက်ိဳးယုတ္မလား၊ Aက်ိဳးရွိမလား
ကုရ္Aံကေတာ့ Aက်ိဳးယုတ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။ Aဲ့ဒီ Aက်ိဳးယုတ္မႈေတြက
(၁) ေခတ္ေနာက္က်သြားႏိုင္တယ္။
ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြမွာ ေခတ္ရွိတယ္။ Uပမာ- ဗုဒၶေဂါတမ မပြင့္မက
ွီ
ပြင့္ေပၚခဲ့တဲ့ ေဂါဏဂံု ျမတ္စြာ ဘုရားကို
ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္မယ္ ဆိုပါေတာ့- Aဲ့ဒီ ပုဂၢိဳလ္ကိုသာ စြဲလန္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ေနာက္တစ္ပါး ပြင့္ေပၚတာ
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ကို AသိAမွတ္ျပဳဘို႔ ၀န္ေလးေနမယ္။ ေဂါဏဂံု ျမတ္စြာဘုရားက ငါ့ေနာက္မွာ ေနာက္ ဗုဒၶတစ္ပါး ပြင့္မယ္လို႔
ဘယ္ေလာက္ေျပာခဲ့ေျပာခဲ့ ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတြကို သူ႔တပည့္ေတြက ပံုျပင္ထဲမွာ ထည့္ပစ္လိုက္မယ္။ Aဲ့ဒီ ပံု
ျပင္ ဘာသာေရးနဲ႔ပဲ ေပ်ာ္ေမြ႔ၿပီး ဘ၀ကို ခရီးဆက္ေနေတာ့မယ္ေလ။ Aဲ့ဒီေတာ့ ေနာက္ပင
ြ ့္လာတဲ့ ဗုဒၶက ဘာ
ထိခိုက္မွာလဲ၊ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ Aဲ့ဒီ လူသားေတြ Aတြက္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိတာကလြဲ ဘာမွ ထိခိုက္မွာ
မဟုတ္ဘူး- သူ႔ကို ယံုၾကည္တဲ့ လူေတြကပဲ ေကာင္း၏ ဆိုး၏ ခြဲျခားတတ္တဲ့ Aသိပညာေတြ၊ Aတတ္ပညာ
ေတြ ရသြားမွာေပါ့။
စိတ္မေကာင္း ျဖစ္စြာနဲ႔ ရိုးရိုးသားသား သံုးသပ္ရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညီAစ္ကုိ လက္ရွိ ဗုဒၶဘာသာေတြလည္း
ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမေျပာခဲ့တာကို ပံုျပင္လုပ္ပစ္လိုက္ၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ခံစားမိပါတယ္။ Uပမာ- ေလာကမွာ ဗုဒၶ
ေတြ ဘယ္ေလာက္ပင
ြ ့္ေပၚမယ္လို႔ ကိုယ္ေတာ္ ေဂါတမက ေျပာခဲေျပခဲ့ ေနာက္ေပါက္တပည့္ေတြက ကိုယ္ေတာ္
ေဂါတမကို လြဲမွားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရး Aမႊမ္းတင္မႈနဲ႔ ဒီကမၻာမွာ ကိုယ္ေတာ္ ေဂါတမ တစ္ပါးတည္းသာ ဗုဒၶျဖစ္တယ္
လို႔ လုပ္ထားလိုက္ၿပီေလ။ ေရွးက ဗုဒၶေတြက လူ႔သက္တမ္း သံုးေသာင္းတို႔၊ ေလးေသာင္းတို႔ - ေနာက္ပင
ြ ့္မယ့္
ဗုဒၶက လူ႔သက္တမ္း တစ္ေသာင္း တို႔ စသည္ျဖင့္ ကမၻာမွာ မျဖစ္ႏိုင္တာေတြကို ေလွ်ာက္ေျပာေနၾကတယ္။ Aဲ့ဒီ
လို ယုတၱိမတန္တဲ့ လူ႔သက္တမ္းေတြကို ကိုယ္ေတာ္ ေဂါတမ ေျပာခဲ့တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မယံုၾကည္ဘူးဗ်ာ။
Aဲ့ဒီလို ေျပာခဲ့ရင္ Aေပၚမွာ ေဖၚျပခဲ့တဲ့ Aရပ္မ်က္ႏွာတိုင္းမွာ ဗုဒၶေခတ္ေတြ ရွိေနတယ္ ဆိုတဲ့ စကားက လိမ္
လည္သလို ျဖစ္သြားမွာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမကို လိမ္လည္သူ၊ သို႔မဟုတ္ ပံုျပင္ေတြကို
ေလွ်ာက္ေျပာသူ၊ သို႔မဟုတ္ ယုတၱိမရွိတာေတြကို ေရရြတ္ေနသူလို႔ ျမင္ႏိုင္Aား မရွိဘူး။ ဒါရိုးရိုးသား ေျပာတာ
ပါ။
(၂) ဘုန္းႀကီးရဟန္း လူတန္းစား လကၡဏာေတြ ေပၚလာမယ္။
လူပုဂၢိဳလ္ကိုးကြယ္မႈရဲ႔ Aက်ိဳးဆက္ Aျဖစ္ ကိုးကြယ္ခံ လူတန္းစားနဲ႔ ကိုးကြယ္ရသူ လူတန္းစား ေပၚလာပါမယ္။
ဒါဟာ- ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြ မလိုလားဆံုး ကိစၥပါ။ ကိုယ္ေတာ္ ေဂါတမဟာ ျဗဟၼလူတန္းစားကို ဇတ္စနစ္
မ်ားကို Aဓိကထား ေတာ္လွန္ခဲ့ပါတယ္။ လူသားေတြကို လူသားရယ္လို႔ ဂုဏ္ရည္ေတြကို ရေAာင္ ေဆာင္ရြက္
ေပးခဲ့ပါတယ္။ ပိဋကတ္ေတာ္ကို ဖတ္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမရဲ႔ Aနစ္နာခံမႈ၊ AဆဲAဆိုခံရမႈေတြကို ျမင္ေတြ႔ရ
ပါလိမ့္မယ္။-- Aဲ့ဒီလို လူတန္းစားေတာ္လွန္ေရး၊ Aမွန္တရား ခရီးစU္Aတြက္ လက္တြဲမယ့္ ေထာက္ခံမယ့္
ေနာက္လိုက္ သာ၀ကေတြကို လက္တေ
ြဲ ခၚခဲ့တယ္။ Aဲ့ဒီ Aဖြဲ႔Aစည္းကို သံဃာလို႔ ေခၚပါတယ္။ သံဃာဆိုတာ
ကၽြန္ေတာ္ နားလည္တာက ဘိကၡဴ မဟုတ္ဘူးေလ၊ ဘိကၡဴဆိုတာက ရဟန္းခံတာ၊ ရဟန္းျဖစ္တာ၊ သံဃာ ဆို
တာက Aဖြဲ႔Aစည္း- ဗုဒၶက သံဃာေတာ္ေတြကို ေထာက္ခံဘ-ို႔ ယံုၾကည္ဘို႔ (ကိုးကြယ္ဘို႔ မဟုတ္ဘူးေနာ္)
ေျပာခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘိကၡဴေတြက သံဃာေနရာကို ယူလိုက္ပါေတာ့တယ္။ ပိဋကတ္ေတာ္မွာ သံဃာ
ဆိုတာ Aနည္းဆံုး ရဟန္းေလးပါး ရွိမွ ေခၚခြင့္ရွိတယ္။ Aခုေခတ္မွာ ရဟန္းတစ္ပါးကိုလည္း လူေတြက သံဃာ
လို႔ ျမင္ေနၾကတယ္။ ကဲ- ဘာေၾကာင့္လ။ဲ
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Aဲ့ဒီလို ေျပာလိုက္လို႔ Aျပစ္ဆိုတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဘာသာတရား၊ လမ္းစU္၀ါဒ တစ္ခုAတြက္ Aမာခံ ေဟာ
မယ္၊့ ေျပာမယ္၊့ လမ္းျပေပးမယ့္၊ သြန္သင္ေပးမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ လိုAပ္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ AသိAမွတ္ ျပဳ
ပါတယ္။ Aဲ့ဒီလို ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုလည္း ေလးစားရမယ္၊ တန္ဘိုးထားရမယ္ လို႔ ခံယူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူတန္း
စား လကၡဏာ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ဒီAခ်က္ကို စU္းစားဆင္ျခင္သင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ကုရ္Aံက
လည္း ဒီAခ်က္Aတြက္ပဲ လူပုဂၢိဳလ္ေတြကို မကိုးကြယ္ဘို႔ တားျမစ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ (၉း၃၁) ရဟန္းခံတာ
Aျပစ္လို႔ မဆိုဘူး- ဟာ့ဂ်္လည္း ဒီသေဘာပါလို႔ ရွင္းျပခဲ့တာပဲ။ လူတန္းစား လကၡဏာ တစ္ရပ္ မေပၚဘို႔သာ
ျဖစ္ပါတယ္။
Aလႅာဟ္ ဆိုတာ-၊ ဉာဏ္စU္ေဆာင္Aေပါင္းရဲ႔ Uီးတုိက္ရာ၊ Uီးခိုက္ရာ- ဉာဏ္စU္ကိန္းဆိုက္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ လူသားAားလံုးAတြက္ ဘုရားရွင္Aျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ယံုၾကည္ေစဘို႔ Aစၥလာမ္က သြန္သင္ျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။ Aစၥလာမ္မွာ လူသားဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြကို တစ္ပါးနဲ႔တစ္ပါး သူျမတ္တယ္၊ သူသာတယ္ လို႔
ခြဲျခားခြင့္ မရွိဘူး။ သူ႔ေခတ္နဲ႔ သူ႔ပတ္က်င္နဲ႔ သူ႔စကားနဲ႔ တရားေဒသနာ သြန္သင္သြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ား ျဖစ္
တယ္လို႔ပဲ ခံယူခင
ြ ့္ရွိၿပီး- ဉာဏ္စU္ေတာ္ရဲ႔ ဇစ္ျမစ္ Aလႅာဟ္ကိုပဲ ဘံုဘရ
ု ား Aျဖစ္လက္ခံေစျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
Aလႅာဟ္ကို မယံရ
ု င္ ဘာျဖစ္မလဲ
Aလႅာဟ္ကို မယံုရင္၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရမယ္လို႔ ကုရ္Aံက မေျပာပါဘူး။ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။
ဒီAတြက္ ကုရ္Aံ ၁၈း၂၉ မွာ- ေဟာေလာ့၊ သစၥာတရားသည္ သင္တို႔၏ ကံၾကမၼာရွင္ထံမွ ျဖစ္၏၊ သို႔ျဖစ္၍ သူ႔စံ
ခ်ိန္Aေလွ်ာက္ သူယံုၾကည္ပါေစ၊ သူ႔စံခ်ိန္Aေလွ်ာက္ သူ ဖံုးကြယ္ျငင္းဆန္ပါေစ၊ A၀ိဇၨာေကာင္မ်ားAတြက္
ငါသည္ သူတုိ႔၏ ပတ္လည္၌ ၀ိုင္းရံလွ်က္ Aပူမီးကို ျပင္ဆင္ထား၏၊ သူတို႔သည္ ေရကိုေတာင္းေသာAခါ
သူတို႔မ်က္ႏွာမ်ားကို ေလာင္ကၽြမ္းေသာ ခဲရည္ပူကို ေပးျခင္းခံရ၏၊ ဆိုး၀ါးလွေသာေသာက္ေရႏွင့္ ဆိုးယုတ္လွ
ေသာ ဌာနပင္ ျဖစ္၏- လို႔ ဆိုထားပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ေစ့ေစ့ မဖတ္သူAတြက္ နားလည္မႈ လြဲႏိုင္တဲ့ စကားတစ္ခ်ိဳ႔ကို ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ ကုရ္Aံက
Aလႅာဟ္သည္ ေလာကAေပါင္း၏ ဇစ္ျမစ္၊ ေလာကဓမၼAား ျပဌာန္းမႈဇစ္ျမစ္ ျဖစ္တယ္လ႔ို ဆိုပါတယ္။ ဒါ
ေၾကာင့္ ဘာလုပ္ရင္၊ ဘာျဖစ္မယ္ ဆိုတဲ့ Aေၾကာင္းနဲ႔ Aက်ိဳးေလာကဓမၼရဲ႔ Aက်ိဳးဆက္ကို ျပဌာန္းထားတဲ့
Aရွင္လုိ႔ သံုးၿပီး ကံၾကမၼာရွင္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါကို ၁၀း၃ မွာ Eကန္ပင္ သင္တို႔၏ ကံၾကမၼာရွင္သည္ မိုးမ်ားႏွင့္
ေျမကမၻာAား ကာလ ေျခာက္ခုတင
ြ ္း ျဖစ္တည္ေစေသာ Aရွင္ျဖစ္၏၊ တဖန္ ထပ္ဆင့္ကြပ္ကဲမႈကို ပံုေပၚေစ၍၊
စီမံခ်က္မ်ားကို ေလာကဓမၼ ျဖစ္ေစ၏ လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ မီးကို မီးရဲ႔ ဂုဏ္သတၱိေတြ ရွိဘို႔၊ ေရကို ေရရဲ႔ ဂုဏ္
သတၱိေတြရွိေစဘို႔ ေလာကဓမၼမွာ ျပဌာန္းၿပီးသား ျပဌာန္းခ်က္ေတြ ရွိတယ္လို႔ ဆိုၿပီး- Aရာ၀တၳဳတိုင္းဟာ မိမိရဲ႔
ျပဌာန္းခံ ဂုဏ္သတၱိAေလွ်ာက္ ဆက္လက္ လည္ပတ္ေနေစတဲ့သေဘာကို ဆိုလိုပါတယ္။
Aဲ့ဒီ ကံၾကမၼာရွင္ Aလႅာဟ္ကို လူေတြ မယံုလို႔လည္း ရတယ္၊ ယံုရင္လည္း ရတယ္။ မယံုၾကည္သူေတြ ျငင္း
ဆန္သူေတြဟာ ဉာဏ္စU္ဇစ္ျမစ္ ရွိတယ္ဆိုတာကို မယံုၾကည္ ျငင္းပယ္ေတာ့- လူသားက ဉာဏ္စU္ဆြတ္ခူးခြင့္
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ရွိတယ္ဆိုတာကို ယံုၾကည္လို႔ မရႏိုင္ဘူး၊ Aဲ့ဒီေတာ့ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြကို မယံုၾကည္ႏိုင္ဘူး၊ Aဲ့ဒီက တဆင့္
ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္ ေဂါတမတို႔၊ ကိုယ္ေတာ္ မုဟမၼဒ္တို႔ရဲ႔ ဆြတ္ခူးတဲ့ ဉာဏ္စU္သိဆိုတာ
ကို မယံုႏိုင္ဘူး (လူပုဂၢိဳလ္ေတြကိုေတာ့ ယံုခ်င္ယံုမယ္ေနာ္) ဉာဏ္စU္သိကို မယံုေတာ့ - ဉာဏ္စU္သိနဲ႔ ေဟာ
ေျပာ သြန္သင္တာကို လက္မခံႏိုင္ဘူး။ Aဲ့ဒီလူေတြကို A၀ိဇၨာ Aေမွာင္ဖံုးသူေတြလို႔ ကုရ္Aံက သံုးတယ္။
ေလာကဓမၼၾကားထဲမွာ Aဲ့ဒီ A၀ိဇၹာAေမွာင္ဖံုးတဲ့သူေတြ Aတြက္ လမ္းမွန္ကို မရႏိုင္ဘူး (ဉာဏ္္စU္ေဆာင္ေတြ
ကို လက္မခံလ)ို႔ Aဲ့ဒီလူေတြရဲ႔ ပတ္ပတ္လည္မွာ ရွိေနတဲ့ ေသာကေတြ၊ Aပူေတြပဲကို သူတို႔ ေရွာင္လႊဲႏိုင္Aား
မရွိေတာ့ဘူး။ Aဲ့ဒီလူေတြက AေAးကို လိုခ်င္ေပမယ့္ AေAးဓါတ္ရလာမွာ မဟုတ္ဘူး (သႏၱိသုခကို လိုလား
ေသာ္လည္း သႏၱိသုခ ရဘို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး-) Aဲ့ဒီလူေတြAတြက္ ဌာေနဟာ ေသာက ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုလိုတယ္။
ဌာေန၊ ဌာန၊ ဘံ-ု ဆိုတာကိုေတာ့ နိဗၺာန္ရွင္းတမ္းမွာ ၾကည့္ပါ။
တနည္းAားျဖင့္ ရုပ္၊ နာမ္ မရွိတ-ဲ့ Aတုလံ Aတုမရွိတဲ့ ေလာကဇစ္ျမစ္၊ သံသရာဇစ္ျမစ္၊ ဉာဏ္စU္ဇစ္ျမစ္
ဆိုတာ လူသားေတြရဲ႔ မံသစကၡဳနဲ႔ မျမင္ေတြ႔ႏိုင္ဘူး၊ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြရ႔ဲ ဉာဏစကၡဳနဲ႔ ကိန္းဆိုက္ခင
ြ ့္ရတဲ့
Aရာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ Aဲ့ဒီAရာကို ယံုၾကည္ပါလို႔ ေျပာတာဟာ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြကို ယံုၾကည္ပါ၊ လက္ခံ
ပါ။ သူတို႔ရဲ႔ သြန္သင္ခ်က္ကို မိရိုးဖလာ Aစြဲထက္ တန္ဘိုးထားပါလိ-ု႔ ေျပာျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာစU္
စကားထက္- ဉာဏ္စU္ရပါတယ္လို႔ ၀န္ခံတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႔ စကားကို နားေထာင္ပါ-လို႔ သြန္သင္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါ
တယ္။
မိရိုးဖလာ ၾကားဘူးနား၀ ဆရာစU္မ်ားက ကမၻာျပားတယ္လို႔ ေျပာတာနဲ႔၊ ကမၻာလံုးေၾကာင္းကို တစ္ကယ္ သိတဲ့
လူေတြေျပာတာ- ဘယ္စကားကို ပိုမိုလက္ခံသင့္ပါသလဲ။ ရူပ ကိုယ္တိုင္ ဆင္ျခင္ေပါ့ဗ်ာ။
ဒီေတာ့- လူသတ္ျခင္းမွာ ျပစ္ဒဏ္ရွိတယ္။ Aလႅာဟ္ကို မယံုျခင္းမွာ ျပစ္ဒဏ္မရွိဘူး- ဒါေပမယ့္ Aက်ိဳးနဲ႔ Aဆိုး
ေတာ့ ရွိေနပါတယ္လို႔ပ-ဲ - ေျဖလိုက္ပါရေစ။

ေလးစားစြာျဖင့္
ထြန္းထြန္းေAာင္
(ကုရ္Aံက ေျပာလို႔ လက္ခံပါလို႔ မဆိုလိုဘူးေနာ္။ ရူပက ကုရ္Aံက ဘယ္လို ဆိုသလဲ သိခ်င္ပါတယ္ဆိုလို႔
ကုရ္Aံက ေျပာတာကို Aတတ္ႏိုင္ဆံုး ရွင္းျပတာပါ။) ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘယ္က်မ္းကေျပာေျပာ ယုတၱိတန္
တာကိုပဲ လက္ခံပါတယ္။ ဉာဏ္စU္ေဆာင္Aားလံုးကိုလည္း ယံုၾကည္ပါတယ္။

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

