၅-၂
ရွင္းလင္းခ်က္ ခ ဂ ဃ ေတြမွာ ရွင္းျပထားတဲ့ သေဘာတရားမ်ားက Aသက္ရွင္ေနစU္မွာ ျဖစ္မယ့္ ဟာေတြပါ။
Aဲဒါေတြကို ဗုဒၶဘာသာက်မ္းမ်ားAရ သေဘာတရားဆင္တူလို႔ နားလည္ပါတယ္။ တရားစီရင္ပံုကလဲ သေဘာ
တရား ဆင္တူပါတယ္။ နားလည္ႏိုင္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္သိခ်င္တာက ေသၿပီးတဲ့ေနာက္ပါ (လူဟာ စကၠန္႔တိုင္း ရုပ္မ်ား စိတ္မ်ား ေသေသေနတယ္ Aသစ္
ျဖစ္ျဖစ္ေနတယ္ ေျပာတဲ့ ေသၿပီး တဖန္ကူးေျပာင္းျခင္းကို မဆိုလိုပါ )
ဒါေၾကာင့္ ေမးခြန္း ထဲက ေကာင္းမႈ ၁၂ ခု သမားနဲ႔ ေကာင္းမႈ ၂ ခုသမား မေကာင္းမႈ ၁၂ခုသမားနဲ႔ မေကာင္းမႈ ၂
ခုသမား တို႔ (ခႏၶာပ်က္ၿပီးေနာက္) ခံစားမႈမ်ား သုခ၊ ေသာက ဘယ္လိုကြာလဲသိခ်င္တာပါ။ ကြာသလား မကြာ
ဘူးလား သိခ်င္တာပါ။
ပကတိလူလို႔ ေျပာတဲ့ ပကတိလူဟာ ဘယ္လိုဆက္ျဖစ္လဲ သိခ်င္တာပါ။ ပကတိလူ ဘယ္လို တိုးတက္တာလဲ
ဘယ္Aခ်ိန္မွာ ပန္းတိုင္ေရာက္လဲ (တိုးတက္တာရပ္မွာလဲ) ၄င္းပကတိလူဟာ ဘယ္လိုစခန္းသြားသလဲ။ စသျဖင့္
သေဘာတရားAသစ္ ဆိုရင္လဲ စလည္ဆံုး ရွင္းျပေစ လိုပါတယ္။
Uပမာ ဗုဒၶဘာသာမွာ နတ္ဟာ နတ္ဘုံမွာ ကာမဂံုစည္းစိမ္မ်ားနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းပါတယ္။ ငရဲသားဟာ
ႏွိပ္စက္ျခင္း ဒုကၡမ်ားကို ခံစားရၿပီး ျဖတ္သန္းရပါတယ္။ ၄င္း ဘံုႏွစ္ခုမွာ ေကာင္းမႈ ၁၂ သမားနဲ႔ ေကာင္းမႈ ၂ သမား
ရတဲ့ စည္းစိမ္မတူ သလို ငရဲသားမွာလဲ မတူပါဘူး။ နိဗၺာန္ကေတာ့ ရရွိေAာင္က်င့္ၿပီး သူမ်ားAားလံုးဟာ သႏိၲ
သုခကို Aားလံုးတေျပးညီရပါတယ္။
Aခု Aစၥလာမ္ဘာသာရဲ႕ ပကတိလူ ျဖတ္သန္းပံုက ဘယ္လိုပါလဲ (ခႏၶာပ်က္စီးၿပီးေနာက္ကို ေျပာတာပါ) က်န္တဲ့
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို လက္ခံပါတယ္။ သေဘာတရားမ်ားက လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။
သူ႔Aမႈနဲ႔သူ၊ သူ႔Aက်ိဳးေပးနဲ႔သူ ခံစားရပံုျခင္းေတာ့ ဘယ္တူပါ့မလဲ။ ဒီေလာကမွာ လူတန္းစားကို ေတာ္၀င္၊
Aထက္တန္းလႊာ၊ Aလယ္Aလတ္Aလႊာနဲ႔၊ Aနိမ့္ဆံုးAလႊာ ခြဲျခားသလိုမ်ိဳးေပါ့။ ဒီလို Aဆင့္ေလးဆင့္ ခြဲထား
ေပမယ့္၊ တစ္လႊာခ်င္းမွာ ရွိတဲ့သူ Aားလံုးက တစ္ေျပးညီတည္း ဘယ္ျဖစ္ပါ့မလဲ။ တစ္Uီးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ
Aနည္းAမ်ား ကြာဟခ်က္ ရွိေနမွာေပါ့။ Aလားတူပါပဲ ကုရ္Aံက ငရဲဆိုတဲ့ ေသာက ခံစားရမယ့္ Aဆင့္ကို (၇)
ဆင္-့ ၇ ဘံုလို႔ ဆိုပါတယ္။ (၁၅း၄၃၊၄၄) Aာရ္ဗီစကားလံုး ၇ ဆိုတာကို AစU္Aဆက္ျဖစ္တယ္လို႔ ကမၻာမ်ား၊
ၿဂိဳလ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးစU္က ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့ပါၿပီ။
ငရဲဘံု ဆိုတာ ေဆးေၾကာေလွ်ာ္ဖြတ္ ေပးဆပ္ရတဲ့ ကာလမ်ား ျဖတ္သန္းမႈလို႔ ဆိုပါတယ္။ Aဲ့ဒီမွာ ထာ၀ရ ခံစား
ရေတာ့မယ္လို႔ ေျပာထားျခင္း မရွိပါ။ ၇၈း၂၃။ Aခ်ိဳ႔ဆရာေတာ္ေတြကေတာ့- ထို၌

ﺍﺒﺩ َﺃ

A၊ဘ၊ဒန္ သို႔မဟုတ္

ﺎﻘﹶﺎﺒ َﺃﺤAာဟ္ ခါးဘန္ ေနထိုင္ရမည္ ဆိုတာေတြကို ထာ၀ရလို႔ လြဲမွားစြာ ဘာသာျပန္တာေတြရွိပါတယ္။ Aဘဒန္
ဆိုတာ Out of Time and Space ကာလမဲ့ လို႔ ျဖစ္ၿပီး၊ Aဟ္ခါးဘန္ ဆိုရာ ရာစု မ်ားကို ဆိုလိုပါ တယ္။
ဆိုက္ထဲက ဘာသာျပန္ Aဘဒန္ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ၂း၃၉ မွာၾကည့္ပါ။ Aဟ္ခါးဘန္ ဆိုတာကိုေတာ့ ၇၈း၂၃ မွာ
ၾကည့္ပါ။ ဆိုလိုတာက AကုသိုလA
္ ေလွ်ာက္ Aျပစ္မ်ားကို ေဆးေၾကာေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္း ခံရၿပီး Aဲ့ဒီ Aကုသိုလ၀
္ ဋ္
ေက်သြားတဲ့Aခါ သူဟာလည္း Aျပစ္တစ္ခုစီက လြတ္ေျမာက္သြားပါတယ္။ တနည္းAားျဖင့္ တစ္ဆင့္စီ ျပန္
တက္သြားပါတယ္။
လူဟာ ပရမတ္ဘုရားရွင္၏ ကြန္႔ျမဴးမႈရင္းျမစ္က လာခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး Aဲ့ဒီ ကိုျပန္လည္ေရာက္သြားရပါမယ္။
ဒါကို က်မ္းေတာ္က ေနာက္ဆံုးခရီးသည္ ပရမတ္ဘုရားရွင္ထံသို႔သာတည္း လို႔ မၾကာခဏေျပာပါတယ္။
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မူလဇစ္ျမစ္က Aျဖဴထည္နဲ႔လာခဲ့တယ္။ A၀ိဇၨာဖံုးေတာ့ မိမိရဲ႔ မူလဇစ္ျမစ္ကို သိႏိုင္Aား ဖံုးကြယ္ေနတယ္။ က်င့္
ေဆာင္ျပဳလုပ္မႈ Aေလွ်ာက္- သာ၊ နာ Aက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားနဲ႔ လည္ပတ္တယ္။ ေနာက္ဆံုး ဇစ္ျမစ္ Aျဖဴထည္
Aတိုင္း ျဖစ္သြားရင္ မူရင္းမူလ ဘံုဌာနမွာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းတယ္။ ဒါ Aစၥလာမ့္ သီAိုရီပါ။
လူဟာ ဒီခႏၶာ၀န္မခ်မွီ Aဲ့ဒီ ဘံုဌာနကို ဆိုက္ေရာက္ခင
ြ ့္ရွိတယ္။ ဒီခႏၶာ၀န္မခ်မွီ မဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ရင္လည္း Aဲ့ဒီ
ဘံုဌာနဆီသို႔ ဆိုက္ေရာက္ျခင္း ခရီးမွာပဲ ရွိေနတယ္။ Aဲ့ဒီAခါမွာ ခႏၶာ၀န္ရွိခဲ့စU္က ေကာင္းဆိုး က်င့္ ေဆာင္မွာ
တည္ၿပီး- ဒုကၡျဖတ္သန္းမႈဘ၀မ်ား (ငရဲမ်ား)- သုချဖတ္သန္းျခင္း ဘ၀မ်ား-ကို ျဖတ္သန္းၿပီး သတ္မွတ္ျပဌာန္း
ထားတဲ့ ဒီကရီစံခ်ိန္ျပည့္တဲ့ Aခါမွာ ေနာက္ဆံုး စခန္းကို ျပန္လည္ ဆိုက္ၿမိဳက္သြားမွာပဲလို႔ ဆိုတယ္။ ငရဲခံစားရ
မႈနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္က သုခ စံစားရျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ငရဲကို ေျပာင္းျပန္နားလိုက္ေပါ့ဗ်ာ။ ေရးေနေတာ့ စာရွည္
တာေပါ့။ ဒီငရဲေတြ၊ သုခေတြAားလံုးက ေနာက္ဆံုးခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ လံုး၀လြတ္ ေျမာက္မႈ မဟုတ္ေသး
ဘူးေနာ္။
ဒါေပမယ္-့ လူဟာ၊ Aျခားသတၱ၀ါမ်ား၊ နတ္မ်ားAျဖစ္ ေျပာင္းသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုသတၱ၀ါမ်ား၏ ခႏၶာ၀န္ကို
လြယ္ယူျခင္း မရွိဘူး မရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။
လူမွာ- လူ႔ခံစားခ်က္ရွိတယ္။ သူဟာ ခႏၶာ၀န္ခ်သြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေနာက္ေၾကာင္းကို သတိေမ့သြားတာမ်ိဳး
မရွိသလိ-ု သူ႔ကိုသူ လူျဖစ္ျခင္းဆိုတာကို ေမ့သြားတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။
ေလာကမွာ မေကာင္းတာလုပ္လို႔ ေထာင္က်တဲ့ လူတစ္Uီးလိ-ု ဘ၀ပ်က္ပါၿပီ၊ ေခြးဘ၀ကို ေရာက္ရပါၿပီလို႔ သူ႔
ကိုယ္သူ သံုးသပ္ေကာင္း သံုးသပ္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူဟာ ပကတိလူဟာ လူပါပဲ။ Aနီးစပ္ဆံုး Uပမာေပးရရင္ ရူပ
Aိပ္မက္မက္တဲ့Aခါမွာ Aိပ္ယာထဲက ရူပက ကိုင္တြယ္ထိတို႔လို႔ ရတဲ့ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ က်န္ခဲ့တယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္
ထည္းမွာ Aိပ္မက္ထဲက ရူပက လူခႏၶာကိုယ္ လူခံစားခ်က္နဲ႔ မဟုတ္လား။ Uပမာ ေပးတာေနာ္- လံုး၀Uႆံု တူ
တယ္လို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။-- ဒီေလာက္ဆို၊ Aစၥလာမ္ကေျပာတဲ့ လူဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္၊ ပကတိလူခံစား ခ်က္ကို
နားလည္ေလာက္မယ္ထင္ပါတယ္။
Aားလံုးသိၾကတဲ့ Aတိုင္း ဘာသာတရား ဆိုတာက ေသၿပီးေနာက္ ဘာျဖစ္ၾကမယ္ ဆိုတာကို မသိလို႔ ကိုး ကြယ္
ယံုၾကည္ၾကတာပါ။
ဒီAခ်က္ကေတာ့ ရူပသံုးသပ္ခ်က္ နဲနဲလေ
ြဲ ခ်ာ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ရူပ သံုးသပ္ခ်က္က ဘာမွန္း မသိတာကို စိတ္
ကူးယU္ ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ကိုးကြယ္ေနရတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ Aဲ့ဒီလို မေသခ်ာတာကို ေနာက္က တ
ေကာက္ေကာက္လိုက္ ကိုးကြယ္မႈမ်ိဳးကို Aစၥလာမ္က လက္မခံပါ။ ဒီလို မေသခ်ာဘဲ လုိက္လုပ္ေနရင္- ေလာ
ကမွာ AစစAရာရာ ဆင္ျခင္ စည္းေစာင့္၊ Aကုသိုလ္မ်ားကို ေရွာင္ၾကU္ေနရတဲ့ သူေတြက၊ ဘာမွာ ေရွာင္မေန
ဘဲ ရသလို လုပ္စား၊ လိမ္၊ ညာ၊ ဖ်ံက်၊ ကာမဂုဏ္ခံစား ေနတဲ့ သူေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွU္လိုက္ရင္ ရႈံးေနမွာေပါ့။
Aဲ့ဒီလို ဆိုရင္ေတာ့ Aသိဉာဏ္ရွိတဲ့ လူေတြက ဘာသာတရားဆိုတာကို ကိုးကြယ္တာ မွားမေနဘူးလား။--ဘာသာတရားမွာ ေသၿပီးေနာက္ ငရဲက်ျခင္း နတ္ျပည္ေရာက္ျခင္း၊ နိဗၺာန္သို႔ ဆိုက္ၿမိဳက္ျခင္းေတြက Aဓိကလား
ဉာဏ္စU္Aဆင့္ေတြ ျမင့္မားလာၿပီး ဉာဏ္စU္တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ရင့္က်က္ဆိုက္ေရာက္- ေနာက္ဆံုး သဗၺညဳ
ဉာဏ္သု႔ိ ဆိုက္ေရာက္ျခင္းဆိုတဲ့ ဉာဏ္စU္စခန္း ဆိုက္ေရာက္မႈေတြက Aဓိကလား ဆိုတာကို ျပန္ လည္သံုးသပ္
ေစခ်င္ပါတယ္။ Aနီးစပ္ဆံုး စU္းစားဗ်ာ- ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမ က်င့္ႀကံAားထုတ္ခဲ့တာ၊ ငရဲကို ေၾကာက္လို႔လား၊
နတ္ျပည္ကို မက္လို႔လား၊ နိဗၺာန္ကို ေဇာကပ္လို႔လား၊ ဉာဏ္စU္ေပါက္ေျမာက္ဘို႔လား။--Aဲ့ဒါေတြကို ရူပ သိလာမယ္ဆိုရင္၊ ေသၿပီးေနာက္ Aတြက္ ဘာသာတရားကို ကိုးကြယ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး ဆို
တာကို သိလာႏိုင္ပါတယ္။ ေသၿပီးေနာက္--- ဆိုတာကို သာမန္လူေတြ Aတြက္ ေျပာေပးေနရတာပါ။ ဒီေတာ့
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ရူပေျပာတဲ့ ဘာျဖစ္မယ္ မသိ ဆိုတာက ဆုေပး၊ ဒဏ္ေပး ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈလို႔သာ နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဓမၼမိတ္
ေဆြ တစ္UီးAေနနဲ႔ ဘာသာတရားရဲ႔ Aႏွစ္ကို ရူပတစ္ေယာက္ နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။
သိပၸံဘာသာ Aဆံုးမွာမွ ဘာသာတရား ကစတာလို႔ ၾကားဖူးပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ ဘာသာတရားကို စိတ၀
္ င္
စားတာ ေနာက္ဘ၀ (ခႏၶာပ်က္စီး ၿပီးေနာက္) ဘာျဖစ္လဲ ဆုိတာသိခ်င္ၾကသူ ခ်ည္းပါပဲ။
ဒီစကားကို ရူပ ဘယ္က ၾကားဘူးပါသလဲ။ ရူပ လက္ခံပါသလား။ ဒါဆို ဗုဒၶဘာသာAေနနဲ႔ ျပန္ၾကည့္ရင္ လြန္ခဲ့တဲ့
ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ေက်ာ္ ရွင္ေဂါတမ ဉာဏ္စU္ေပါက္ေျမာက္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာလို႔ ေပၚလာတဲ့ Aခ်ိန္မွာ သိပၸံပညာ က
Aဆံုး သတ္သြားၿပီလား။
Aဲ့ဒီလို ေျပာဆိုတဲ့ ဆရာေတာ္ေတြ ရွိရင္- ဒီေခတ္မွာ Aဲ့ဒီ ဆရာေတာ္ေတြက သူတို႔ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဘာသာ
တရားေတြကို သိပၸံညာနဲ႔ ကိုက္ညီပါတယ္လို႔ ကိုးကားေျပာဆိုေနတာေတြက ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္မေနဘူးလား။
သူတို႔သိျမင္တဲ့ သိပၸံညာနဲ႔ ဘာသာတရားဆိုတာ AဆီAေငၚမ်ား တည့္ရဲ႔လားလို႔ စU္းစားရမလို ျဖစ္မေနဘူး
လား။
ကၽြန္ေတာ့ Aသိကို နဲနဲ ရွင္းျပခြင့္ျပဳပါ။
ဒီကိစၥက နဲနေ
ဲ တာ့ နက္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ေလးနက္မွန္ကန္စြာ နားလည္ဘ-ို႔ ဉာဏ္စU္သေဘာတရားကို တီးမိ
ေခါက္မိေAာင္ နားလည္ဘို႔ေတာ့ လိုပါလိမ့္မယ္။ ဉာဏ္စU္ ဆိုတာ၊ သဗၺညဳဉာဏ္တစ္ခုတည္း ရွိတာ မဟုတ္
ပါဘူး၊ ဉာဏ္စU္မွာ Aဆင့္ဆင့္ ရွိပါတယ္။ ဒါကို ဗုဒၶဘာသာက ၀ိပသနာAားသန္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက Aစၥလာမ္ ရဲ႔
ဉာဏ္စU္ ဒသန ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို နားလည္ဘို႔ေတာ့ Aေတာ္နီးစပ္ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ ဉာဏ္စU္ဆိုတာ ပါရမီ ေလ့က်င့္ဆည္းပူးမႈ Aေလွ်ာက္ လူတိုင္း သူ႔Aဆင့္နဲ႔သူ ရႏိုင္ပါတယ္။ တစ္Uီး
တစ္ေယာက္တည္းက မူပိုင္ဆြဲထားလို႔ ရAပ္တဲ့ Aရာ မဟုတ္ပါဘူး။ Aဲ့ဒီမွာ သဗၺညဳဉာဏ္ထိ ေပါက္ေျမာက္
သြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာ့ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ ဆိုပါေတာ့- သူတို႔က ဘာသာတရားကို Uီးေဆာင္ပါတယ္။ တ နည္း
Aားျဖင့္ လူသားရဲ႔ ဇစ္ျမစ္နဲ႔ ေနာက္ဆံုးစြန္ပန္းတိုင္ကို ဖြင့္ျပႏိုင္ပါတယ္။ တနည္းAားျဖင့္ လူေတြAတြက္
ေလာကဓမၼနိယာမ က်ားကြက္ေတြကို ေဖၚထုတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္Aကြက္ကိုတက္ရင္ Aစားခံရမယ္။ ဘယ္
Aကြက္ကိုေရႊ႔ရင္ ပန္းတိုင္ဆီသို႔ Aႏၱရာယ္ကင္းစြာ ေရာက္မယ္ေပါ့။
သိပၸံပညာ ဆိုတာက လက္ေတြ႔စူးစမ္းခ်က္ ပညာျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္တင
ို ္းမွာ သူ႔Aတိုင္းAတာနဲ႔ သူရွိေနပါ
တယ္။ ဘာသာေရးရဲ႔ ေရွးကလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ေနာက္ကလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ပညာရပ္တစ္ခုကို လက္ေတြ႔ စူးစမ္း
ေလ့လာေနတဲ့သူေတြ ဆိုတာ လူထဲက လူေတြ ျဖစ္လို႔ လူသားေတြ ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ရွိေနမွာပါ။ သူတို႔မွာ
လည္း သက္ဆိုင္ရာ စူးစမ္းတဲ့ ပညာAေပၚမွာ သာမန္ထက္ ထူးကဲတဲ့ ဉာဏ္စU္Aဆင့္ေတြကို ရႏိုင္ပါတယ္။
Uပမာ- သံAေၾကာင္းကို စူးစမ္းေနတဲ့သူက၊ သူဟာ သံ၀တၳဳရဲ႔ လွ်ိဳ၀
႔ ွက္ခ်က္ေတြကို စူးစမ္းေနတယ္၊ (တနည္း သံနဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ AသိပညာAတြက္ ပါရမီျဖည့္ဆီးေနတယ္)- ဒီေတာ့ သံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး၊ သံကို Aပူ ဘယ္ေလာက္
ေပးရင္- ဘာျဖစ္မယ္၊ ဘယ္သတၳဳနဲ႔ ဓါတ္ျပဳရင္ ဘာျဖစ္မယ္၊ သံရဲ႔ သိပ္သည္းဆ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္၊ ဘယ္လို
ရာသီUတု၊ ဘယ္လိုေရေျမေတာေတာင္မွာ သံေၾကာေတြ ရွိႏိုင္တယ္။ သံကို သံမဏိ ျဖစ္ေAာင္ ဘယ္လို လုပ္
မယ္။ စသည္ျဖင့္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္မ်ား လူ႔ပန္းတိုင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိသလိ-ု သူလည္း သံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိႏိုင္
ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရတဲ့ Aသိက သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဉာဏ္စU္ရတယ္လို႔ သိ သာထင္ရွားတဲ့ ဉာဏ္စU္မ်ိဳး
မဟုတ္ဘူး၊ Aလြန္Aႏုစား ဉာဏ္Aဆင့္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ လူတိုင္း ရခြင့္ရွိတယ္။ ရေနတယ္။ ဒါေပမယ္-့ မိမိကို
ဖိထားတဲ့ A၀ိဇၨာAားကို ထိုးေဖါက္ႏိုင္တဲ့ ဉာဏ္Aလင္းမဟုတ္ေတာ့- လူေတြက သတိမထားမိႏိုင္ၾကဘူးေလ။
ဒါေပမယ္-့ Aဲ့ဒီ သိပၸံညာရွင္ေတြမွာ ကြင္းဆက္ရွိတယ္။ တစ္Uီးက ေတြ႔ရွိခဲ့မႈကို ေနာက္တစ္Uီးက လက္ဆင့္ကမ္း
ေဖၚျမဴလာနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိတယ္။ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြက ကြင္းဆက္မရွိဘူး၊ သူတို႔ ဉာဏ္စU္
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ေဆာင္ခ်င္း သစၥာဓမၼ ေလာကနိယာမမွာ တူညီေနတာက ကြင္းဆက္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး၊ ဆိုက္ေရာက္ ဖတ္မွတ္
ခြင့္ရတဲ-့ သစၥာဓမၼ စာမ်က္ႏွာ တူညီေနလို႔သာ ျဖစ္တယ္။
သိပၸံပညာရွင္ေတြေလာကမွာ ဘ၀င္ရွိတတ္တယ္။ Aထူးသျဖင့္ ပညာဂုဏ္တက္တတ္တယ္။ ပညာဂုဏ္တက္ တဲ့
လက္ေတြ႔ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြကို Aထင္ႀကီးမႈ Aားနည္းတယ္။
AေတြးAေခၚ သမားေတြလို႔ပဲ သတ္မွတ္မႈမ်ားတယ္။ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြ သိတာက လူAေၾကာင္း၊ စၾကာ၀ဠာ
နိယာမ Aေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္တယ္။ မိုးေလ၀သ Aေၾကာင္း၊ တီထင
ြ ္ႏိုင္မႈ စြမ္းAား Aေၾကာင္းေတြ မဟုတဘ
္ ူးဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြက Aဲ့ဒီ Aေၾကာင္းေတြကို တစ္ခုခ်င္း ဖြင့္ဆိုေနဘို႔လည္္း Aခ်ိန္မရဘူး။ တစ္ခါတစ္ရံ
Aလြန္လိုAပ္ေတာ့မွာ- သူတို႔သည္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို Aတိုက္Aခံေတြ သိၿပီး တရားရႏိုင္
တယ္လို႔ သံုးသပ္ေတာ့မ-ွ Aဲ့ဒီ သိပၸံပညာရွင္ေတြ စူးစမ္းေတြ႔ရွိခ်က္ေတြထက္ ေက်ာ္ၿပီး ေျပာေပးလိုက္တာ ရွိ
တယ္။ Uပမာ- ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ေခတ္က နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္ေတြ ရွိတယ္- ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ကို Aထင္
မႀကီးဘူး- ကိုယ္ေတာ္ကို Aထင္မႀကီးျခင္း ႀကီးျခင္းက ျပသနာ တစ္ရပ္မဟုတ္ဘူး- သူတို႔နဲ႔ သူတို႔ကို ယံုၾကည္
ေနသူေတြ တရားရျခင္း မရျခင္းက Aေရးႀကီးလာတယ္။ Aဲ့ဒီ Aခါမ်ိဳးမွာ- ေနသည္ သူ၏ကိုယ္ပိုင္း Aလင္း
Aားျဖင့္ ေတာက္ပလွ်က္၊ လ-သူမသည္ သူ႔ (ေန)ထံမွ Aလင္းကို ေခ်းငွားေတာက္ပလွ်က္--- (၉၁း၁၊၂) ကို
ဉာဏ္စU္သိနဲ႔ ရြတ္ဖတ္ေပးလိုက္တယ္။ Aဲ့ဒီလို Aခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ရိုးသားျဖဴစင္ ႏွလံုးသား တိမ္းၫြတ္တဲ့ ပညာရွင္
ေတြက ဉာဏ္စU္သိဆိုတာ တကယ္ရွိေနတယ္။ ဒီပုဂၢဳိလ္ဟာ လူေတြကို ပရမ္းပတာ AေတြးAေခၚနဲ႔ ေဟာေျပာ
ေနတာ မဟုတ္ပါလား။ ငါတို႔ေတာင္ မသိႏိုင္တဲ့ Aရာကို သိေနတယ္ပါလားလို႔ သံေ၀ဂရၿပီး လူစင္စစ္ ျဖစ္ဘို႔
ကိုယ္က်င့္တရားေတြကို ဉာဏ္စU္ေဆာင္သြန္သင္တဲ့ Aတိုင္း တည္ေဆာက္ၾကေတာ့တယ္။
Aခ်ိဳ႔လည္း ဆက္လက္ မာနထားတယ္ေပါ့ဗ်ာ။
ေလာကမွာ သိပၸံပညာရွင္ေတြ၊ AေတြးAေခၚပညာရွင္ေတြ၊ စာေပပညာရွင္ေတြ- မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ Aခုေခတ္
မွာဆိုရင္- မိုးရြာမယ္၊ ေလတိုက္မယ္၊ ငလွ်င္လႈပ္မယ္၊ ဆူနာမီလႈိင္းႀကီးထိမယ္--စသည္ျဖင့္ သဘာ၀ Aႏၱရာယ္
ကို ႀကိဳသိႏိုင္တဲ့ ပညာရပ္ေတြ ေပၚေနပါၿပီ။ မ်ားေသာAားျဖင့္လည္း မွန္ပါတယ္။ Aဲ့ဒီ ပညာေတြက လက္ဆင့္
ကမ္း Aေတြ႔Aႀကံဳေတြကို Aေျခခံၿပီး သိျမင္လာတဲ့ ပညာေတြပါ။ ဒါေပမယ့္ ပညာတိုင္းမွာ Aႏုစားဉာဏ္ရမႈ
ေလးေတြနဲ႔ ေရွ႔ကိုေရြ႔ေနပါတယ္။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ ေခတ္ေနာက္မွာ က်န္ခဲ့မွာေပါ့။
ကၽြန္ေတာ္ ဆိုလိုတာက- သိပၸံပညာနဲ႔ ဘာသာတရား Aစစ္ဟာ ဒြန္တေ
ြဲ နပါတယ္။ လူရဲ႔ Aနာဂါတ္ လွ်ိဳ၀
႔ ွက္ပန္း
တိုင္ကို သိတဲ့ပညာနဲ႔၊ Aရာ၀တၳဳတစ္ခုခ်င္းစီAတြက္ လွ်ိဳ၀
႔ ွက္ခ်က္ကို သိေနတဲ့ပညာရပ္သာ ကြာျခားတာပါ။
Aရာ၀တၳဳတစ္ခုခ်င္းရဲ႔ လွ်ိဳ၀
႔ ွက္ခ်က္ကို သိခင
ြ ့္ရ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာလည္း လူသားေတြ ျဖစ္လို႔၊ သူ႔ကိုယ္သူ မသိတဲ့
လူရဲ႔ လွ်ိဳ၀
႔ ွက္ပန္းတိုင္ Aတြက္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြရဲ႔ သြန္သင္မႈကို လိုက္နာရမွာပါပဲ။
ဒီေလာက္ဆို နဲနေ
ဲ လာက္ စပ္ဟပ္မိၿပီထင္ပါတယ္။ (စိတ္ထဲမွာ Aစာမေက်မႈမ်ားကို ပြင့္ပင
ြ ့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြး
ႏိုင္ပါတယ္)။
ရူပကို လက္ေဆာင္ တစ္ခုေပးပါရေစ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aစၥလာမ္ျမန္မာAဖြဲ႔မွာ ေရွ႔ေဆာင္လမ္းျပ လုပ္ေနသူမ်ား က
မိမိကိုယ္တိုင္ မျမင္တဲ့ စိတ္ကူးယU္ လမ္းေၾကာင္းကို ဘယ္သူ႔ကိုမွ မျပပါခင္ဗ်ာ။ ကိုယ္မသိဘဲ လမ္း ေလွ်ာက္
ေနမိရင္- ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေခ်ာက္ထဲကို က်ႏိုင္ယံုမွ် မက- မိမိေနာက္ကို ယံုၾကည္ၿပီး လိုက္မိတဲ့ Aျပစ္မဲ့ သူ
Aေပါင္းကိုလည္း ရထားတြဲလို ေခ်ာက္ထဲကို ဆြေ
ဲ ခၚတဲ့ Aျဖစ္ကို ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ Aဲ့ဒီေတာ့ ကိုယ္လည္း
ေသ- Aမ်ားျပည္သူကို ေခ်ာက္ထဲ ဆြခ
ဲ ်တဲ့ တရားခံလည္းျဖစ္။ ေကာင္းေရာလားဗ်ာ။-
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ရူပတစ္ေယာက္လည္း မိမိနဲ႔ မိမိက ျဖစ္ထြန္းလာမယ့္ Aနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္Aတြက္ ကိုယ္တိုင္ျမင္ေသာ လမ္းကို
ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ပါေစ၊ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ လမ္းျမင္ထားတယ္လို႔ ေၾကျငာရဲတဲ့ လမ္းျပေကာင္းေနာက္ကို
လိုက္မိႏိုင္ပါေစဗ်ား။
ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္
ထြန္းထြန္းေAာင္
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