ေရြးခ်ယ္ခြင့္
အန္ကယ္…သမီးတို႔ကကိုယ့္ ဘ၀ကိုဘာလို႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိတာလဲ။ ဆိုလိုတာကသမီးရဲ႔ အေဖနဲ႔အေမက
မြတ္စလင္ ၿဖစ္လို႔သမီးက မြတ္စလင္ ၿဖစ္လာတာေလ။ သမီးရဲ့မိဘေတြက ခရစ္ယန္(သို႔) ဗုဒၶဘာသာ(သို႔)
တၿခားဘာသာ၀င္ တစ္ခုခုၿဖစ္ခဲ့ရင္သမီးလည္း အဲဒီဘာသာ၀င္ၿဖစ္မွာဘဲ။ မြတ္စလင္ ၿဖစ္ရတာ(သို႔)
အီမာန္ရွင္ၿဖစ္ရတာ ကံေကာင္းတယ္လို႔ေၿပာေလ့ရွိၾကတယ္။အဲဒါဆိုတၿခားဘာသာၿဖစ္ ရတာကိုကံဆိုးတယ္
လို႔ေၿပာလို႔ရလားအန္ကယ္။ အဲဒီကံဆိုးတဲ့ဘ၀ကိုေရာက္ေအာင္ဘယ္သူဖန္ဆင္းလဲလို႔စဥ္း စားလိုက္ရင္
အလႅာဘဲဖန္ဆင္းတာ ၿဖစ္ေနတယ္။ ဘာၿဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ဘာသာၿခားေတြကိုအလာႅာဖန္ဆင္း တာလို႔သမီးတို႔
သိထားေလ။ေသခ်ာေတြးၾကည္႔ရင္ဘာသာၿခားေတြကဓါးစာခံၿဖစ္ေနတာဘာၿဖစ္လို႔လဲအန္ကယ္။ လူေတြ
အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ့ အသားေရာင္၊လိင္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာတရားေတြကို သူတို႔ေမြးကတည္းက ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရွိဘူး
ဆိုတာကိုအန္ကယ္လဲသိမွာပါ။ အေမဇံုေတာထဲက အ၀တ္အစားေတာင္မကပ္ႏိုင္တဲ့မိဘေတြကေမြးလာရင္
လည္းသမီးတို႔ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘူး။ လူေတြ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတာတစ္ခုဘဲရွိတယ္။ ယုတ္မာတာကို
လုပ္မွာလား(သို႔)မြန္ၿမတ္တဲ့ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ကုိ လုပ္မွာလားဆိုတာဘဲ။
သမီးေမးခြန္းကို အန္ကယ္နားလည္မွာပါ။ သမီးနားလည္မဲ့ေၿဖကိုေၿဖေပးပါေနာ္။
Rai hanar
ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၂
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရွိတာက မိရိုးဖလာသာ ျဖစ္တယ္။ ဘာသာတရား မဟုတ္ဘူး။ ဘာသာတရားဆိုတာ လမ္းစဥ္၀ါဒ
ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ- ဒီမိုကေရစီ၊ ဆိုရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဓနရွင္၊ စနစ္မ်ားလိုပါ။ ဘယ္ဘာသာတရားမွ ကမၻာဦး
ကတည္းက ရွိေနခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္ ဒီေနရာမွာ ထည့္ေျပာလိုတာက- အစၥလာမ္ ဆိုတာ လူပုဂၢိဳလ္
တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႔ အမည္နာမနဲ႔ လမ္းစဥ္မဟုတ္ဘူး။ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္” ဆိုတဲ့ ၀ါဒျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္
ကမၻာဦး လူ႔သမိုင္းစကတည္းက လူ႔ေဘာင္အသိုင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပဳလုပ္သူ၊ အဖ်က္တရားမ်ားကို
ျပဳလုပ္သူ ဆိုတာ ရွိေနမွာပဲ။ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမတ္ႏိုးၿပီး- မွန္ကန္တဲ့ ဆင္ျခင္မႈ၊ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္မႈ၊
ဘက္လိုက္မႈကင္းၿပီး ကိုယ္က်ိဳးမဖက္တဲ့ ပကတိ သေဘာတရားေတြနဲ႔ လူ႔ေဘာင္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရင္ အဲ့ဒီ
ေဆာင္ရြက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကို အာရ္ဗီစကားနဲ႔ မြတ္ဆလင္လို႔ ေခၚပါတယ္။” အဲ့ဒီ၀ါဒကို အစၥလာမ္လို႔ ေခၚပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ္ ဆိုတာ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ ေမြးဖြားလာမွ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ၀ါဒမဟုတ္ဘူးလို႔
ကုရ္အံက်မ္းေတာ္က ျပဆိုထားတယ္။ ဆိုလိုတာက လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ေပၚလာလို႔ အဲ့ဒီလူရဲ႔ အာေဘာ္၀ါဒ
မဟုတ္ဘူး။ အဲ့ဒီလူကို ဦးတိုက္ဗဟုိျပဳတဲ့ ၀ါဒလည္း မဟုတ္ဘူး။
ဒီေနရာမွာ မိရိုးဖလာ ဆိုတာ နည္းနည္းေျပာလိုတယ္။ မိရိုးဖလာဟာ မိမိဘ၀ရဲ႔ အေဖၚျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေက်းဇူးရွင္
ျဖစ္ခဲ့တယ္။ သတၱ၀ါတိုင္းက မိမိရဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္မိရိုးဖလာကို မွီတည္ၿပီး အရြယ္ေရာက္လာရတယ္။ ဒါေၾကာင့္

မိရိုးဖလာမွာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဘူး။ အစၥလာမ္က မိရိုးဖလာ အေလွ်ာက္ တည္မွီေနျခင္းကို အျပစ္တစ္ခုလို႔
မသတ္မွတ္ဘူး။ ငရဲက်မယ္လို႔လည္း မဆိုဘူး။
အျပစ္ရွိျခင္း မျပစ္မရွိျခင္း (ကံေကာင္းျခင္း၊ ကံဆိုးျခင္း) ဆိုတာက မိရိုးဖလာကို ထိုးခ်ၿပီး မိရိုးဖလာကို
ဘုရားအျဖစ္ ကိုးကြယ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္တယ္။ တစ္စံုတစ္ခုကို ဆင္ျခင္မယ္ဆိုရင္လည္း မိရိုးဖလာအစြဲ
ကို စြဲမက္တဲ့ စိတ္နဲ႔ မဆင္ျခင္ရဲ၊ တစ္စံုတစ္ခုကို ေလ့လာမယ္ဆိုရင္လည္း မိရိုးဖလာအစြဲေၾကာင့္ မေလ့လာရဲတစ္စံုတစ္ခုကို လက္ခံမယ္ ဆိုရင္လည္း မိရိုးဖလာ အစြဲေၾကာင့္ လက္မခံရဲ-၊ ျဖစ္ရျခင္းကို ဆိုလိုတယ္။ မိရိုး
ဖလာက သူ႔ကိုတြယ္ကပ္ေနပါလို႔ ေျပာေနျခင္းမဟုတ္ဘူး- သို႔ေသာ္ လူရဲ႔ အေလ့အက်င့္က တြယ္ကပ္ေနျခင္း
သာျဖစ္တယ္။
တြယ္ကပ္ေနမႈ စိတ္မ်ားက ဆင္ျခင္ဉာဏ္ကို ကန္းအ ေစတယ္။ တစ္သီးပုဂၢလ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ကန္းအ
ေနသူမ်ားစုမိသြားရင္ မ်က္ကန္းအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ား ေပၚထြန္းေစတယ္။ လူသားအခ်င္းခ်င္း ရန္လိုမုန္းတီး
သတ္ျဖတ္လိုစိတ္ေတြ၊ အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်ခ်င္စိတ္ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ ဒါေတြအားလံုးက ေလာကအသိုင္း
အ၀ိုင္းႀကီး တစ္ခုလံုးအတြက္ ပဋိပကၡေတြကို ဦးတည္ေစပါတယ္။ ဒါဟာ သူ႔ဟာသူ တည္ရွိေနတဲ့ မိရိုးဖလာ
ေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီက တစ္သီးပုဂၢလ အစြဲေၾကာင့္သာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူဟာ အရြယ္
ေရာက္ၿပီဆိုရင္ မိရိုးဖလာကို လမ္းခြဲတတ္ဘို႔လိုတယ္။ ေက်းဇူးကန္းဘို႔ ေျပာဆိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဥပမာ- လူသား
တစ္ဦးဟာ ငယ္စဥ္ဘ၀မွာ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္တဲ့ မိဘ၊ သို႔မဟုတ္ ေမြးစားသူေတြကို မွီခုိၿပီးမွ လူလား
ေျမာက္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီ မိဘ မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္က အိမ္ေထာင္ျပန္ျပဳၿပီး အိမ္မခြဲဘဲ ေနလို႔ မရဘူး။
မိမိဖာလာ လြတ္လပ္တဲ့ အိမ္ေထာင္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလို အိမ္ယာထူေထာင္ လမ္းခြဲသြား
လို႔ မိဘမ်ားကို ေက်းဇူးကန္းလို႔လည္း မျဖစ္ဘူး။ မိဘ ကို မိဘ ေနရာမွာထားတတ္ဘို႔သာ အေရးႀကီးပါတယ္။
မိဘ ဘက္ကေတာ့ သားသမီးကို အၿမဲစိုးရိမ္ပူပန္ေနမွာပဲ။ သူတို႔အသိနဲ႔ တိုင္းဆၿပီး သားသမီးမ်ား လမ္းမွား
ေရာက္မွာကို စုိးရိမ္ေနမွာပဲ။- မိရိုးဖလာကို ဒီလိုပဲ သေဘာထားရမွာ ျဖစ္တယ္။
အစၥလာမ္သာက ယံုၾကည္လိုသူကို ယံုၾကည္ခြင့္၊ မယံုၾကည္လိုသူကိုလည္း သူ႔သေဘာအေလွ်ာက္ မယံုၾကည္ ခြင့္
အျပည့္ေပးပါမယ္။ (၁၈း၂၉ ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။)
ဒီထက္ပိုၿပီး လူ႔သဘာ၀နဲ႔ လူသားတို႔ရဲ႔ အေျခအေနကို သိလိုရင္- www.islammyanmar.com ထဲမွာ
သာသနာ့ ဒသန ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေခါင္းစီးကို ဖြင့္ၿပီး အလႅာဟ္က လူေတြကို ဖန္ဆင္းၿပီး ကစားေနသလား ဆိုတဲ့
အေမးအေျဖေလးကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။
ဘ၀င္မက်သည္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။
ေဌးလြင္ဦး

