ၿငိမး္ ခ်မ္းမႈ ဆီသို႔ (၅)
ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး၊ ႏိင
ု ္ငေ
ံ တာ္အား ပံ့ပိုးတည္ေဆာက္ေရး
“လူ” ဟာ မိမိကိုယ္ မိမိ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ကိန္းဆိုက္ဘို႔ရာ၊ မိမိကိုယ္မိမိ ဆိုတဲ့ အတၱကို ပါယ္သတ္ႏိုင္ရပါမယ္။

မိမိကိုယ္မိမိ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေတာ္လွန္ေနတဲ့ လူတစ္ဦးအတြက္ အစိုးရနဲ႔ အစိုးရ ဥပေဒေတြ ဆိုတာ
မလိုအပ္ဘူး။ အကုသိုလ္မႈ မျပဳက်င့္ဘူး၊ လူေတြအေပၚမွာ ေမတၱာမမဲ့ဘူး၊ ဘယ္အရာကိုမွ ရန္လိုတဲ့ အျမင္နဲ႔

မျမင္ဘူး၊ ဆိုတဲ့ လူသား တစ္ဦး အတြက္ - ဘယ္အစိုးရမ်ိဳးက ခ်မွတ္တဲ့ ဥပေဒနဲ႔ မဆို သူဟာ ကိုက္
ညီေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔အတြက္ အစိုးရက ခ်မွတ္ေပးတဲ့ ဥပေဒရယ္လို႔ သီးျခား မလိုအပ္ေတာ့ပါ။
သူကလည္း ဘယ္ အစိုးရကိုမွ ေၾကာက္ေနစရာ မလိုပါ။ သူ႔မွာ ဘာအျပစ္ ဒုစရိုက္မ်ိဳးမွ မရွိဘဲ ဘယ္
အစိုးရကမွ အေရးယူလို႔ မရ ႏိုင္ေကာင္းပါ။
ဒါေပမယ့္ လူဟာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ ရပ္တည္ရတဲ့ သတၱ၀ါျဖစ္လို႔ - ကိုယ္တစ္ဦးတည္းက ဘယ္ေလာက္
ေကာင္းေနေန ရံဖန္ရံခါမွာ ပတ္၀န္းက်င္ထုထံ က်သင့္တဲ့ ဒဏ္မ်ားက မိမိကိုယ္လည္း ထိသက္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကုရ္အံက်မ္းေတာ္က “သင္တို႔အနက္ အမိုက္ေကာင္မ်ား အတြက္သာ သီးသန္႔က်ေရာက္မည္
မဟုတ္ေသာ ဆိုးက်ိဳးဆက္မွ- စည္းေစာင့္ၾကေလာ့၊” (၈း၂၅) လို႔ သတိေပးထားပါတယ္။ ဆိုလတ
ို ာက
အမိုက္ေကာင္မ်ား အတြက္သာ သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္က်ေရာက္မည္ မဟုတ္ေသာ ဆိုးက်ိဳးဆက္မ်ားမွ ကင္းရွင္း
သန္႔စင္ေအာင္ မိမိဘက္မွ စည္းေစာင့္လွ်က္ သိကၡာၿမဲရမယ္၊ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းရမယ္၊ မိမိရဲ႔ ပတ္၀န္း
က်င္ကို လည္း ျပဳျပင္ေစာင့္ေရွာက္ရပါမယ္။

ဒီနိယာမက ဘာကို ေထာက္သလဲ ဆိုရင္- လူသားအတြက္ ဆိုးက်ိဳးဆက္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္စရာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။
(၁) မိမိကိုယ္မိမိ မဆင္မျခင္၊ စည္းေစာင့္ျခင္းမရွိ၊ အမိုက္စိတ္ကို လႊတ္ထားၿပီး အကုသိုလ္ေပါင္းမ်ားစြာကို

လြတ္လပ္စြာ က်င့္ႀကံေနတဲ့အတြက္ ခံစားရမယ့္ မိမိနဲ႔သာ သက္ဆိုင္တဲ့ ဆိုးက်ိဳးဆက္၊ (၂) မိမိက ဆင္ျခင္

ပါလွ်က္၊ စည္းေစာင့္ပါလွ်က္၊ ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ က်င့္ႀကံေနပါလွ်က္ - ပတ္၀န္းက်င္ထိ ကိယ
ု လ
္ ည္းၿငိသလို ခံရမယ့္ ဆိုးက်ိဳး ဆက္ရယ္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာသနာက လူတစ္ဦးဟာ မိမိတစ္ဦးေကာင္း ျဖစ္ေနယံုနဲ႔ ဆိုးက်ိဳးဆက္ေခၚ ငရဲက
ကြင္း လံုးကၽြတ္ မလြတ္ႏိုင္ေသးဘူး။ အကယ္၍ လူတစ္ဦးဟာ မည္မွ်ပင္ ေကာင္းမြန္ေနပါေစ- သူဟာ
သူ႔ပတ္၀န္း က်င္၊ သူ႔လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ သူ႔ရပ္ရြာ၊ သူ႔တိုင္းျပည္၊ သူ႔ႏိုင္ငံကို ေကာင္းမြန္တိုးတက္

စိုေျပလာေအာင္ တတ္အားသ၍ မသယ္ပိုးခဲ့ရင္- အဲ့ဒီ မသယ္ပိုးေပးမႈ သို႔မဟုတ္ လူနဲ႔ လူ႔ပတ္က်င္အေပၚ
တာ၀န္ပ်က္ကြက္မႈ အတြက္ ေပးဆပ္ရဦးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔- ေထာက္ျပထားပါတယ္။
လူ႔ေဘာင္ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ ဥပေဒ အရိပ္ေအာက္မွာ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ေဒသ (ႏိုင္ငံ)ကို
သယ္ပိုး၀န္ေဆာင္မယ့္ လူတစ္ဦးဟာ မိမိအတၱကို မိမိ အရင္အဦး ႏိုင္နင္းေအာင္ ျပဳျပင္ထားရမယ္လို႔ ေရွးဦး
ပထမေခါင္းစဥ္ေတြမွာ တင္ျပၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိ ဆိုတဲ့ အတၱကို ပါယ္သတ္ၿပီး လူ႔ေဘာင္အတြက္ တိုင္း၊ ႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္ အတြက္ သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္
ေပးျခင္း ဆိုတာဟာလည္း အမွန္တကယ္မွာ ႀကီးမားတဲ့ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈ တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးသယ္ပးို မႈမ်ား

ႏိုင္ငံေရးသယ္ပိုးမႈမ်ား ဆိုတာမွာ အလြန္ က်ယ္ျပန္႔လာပါတယ္။ ဒီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ မိမိကုိယ္တိုင္က မိမိ

အတြက္ မက္ေမာတတ္တဲ့ အာဏာယဇ္မူးျခင္း၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဖက္တြယ္ျခင္းမ်ား မကုန္ခမ္းသ၍
သယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္ မဟုတ္ပါ။ တနည္းအားျဖင့္ မိမိက သိုင္းပညာကို မတတ္ေျမာက္ မျပည့္
စံုဘဲ- သူ တစ္ပါး အား သိုင္းပညာဆက္သင္ေပးလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

တစ္ကိုယ္ရည္ ကိုယ္လံုေနသူ တစ္ဦးအတြက္ နံပါတ္တစ္ မိမိသည္ ဘယ္ႏိုင္ငံသားလဲ၊ မိမိက ဘယ္ႏိုင္ငံ

အတြက္ အက်ိဳးသယ္ပိုးေပးရမလဲ- ဆိုတာကို အစၥလာမ္ သာသနာရႈေဒါင့္က ျပန္လည္ သံုးသပ္ႏိုင္ရပါမယ္။
အစၥလာမ္ သာသနာ ရႈေဒါင့္လို႔ ေျပာရျခင္းက လူမ်ိဳးကို အေျခမခံလို႔ပါ။ ဥပမာ အားျဖင့္ အာရဗ္ျဖစ္လို႔ အာရဗ္

ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမယ္။ အဂၤလိပ္ျဖစ္လို႔ အဂၤလိပ္ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမယ္၊ ဗမာျဖစ္လို႔ ဗမာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမယ္ ဆိုတာေတြက လူမ်ိဳးကို အေျခခံၿပီး အေျဖထုတ္ယူမႈသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ျဖစ္ေပမယ့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ

သားေတြ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိသလို၊ ဗမာ၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရခိုင္ ျဖစ္ေပမယ့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသားမ်ား၊
အိႏၵိယႏိုင္ငံ သားမ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား၊ မေလးရွားႏုိင္ငံသားမ်ား၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ အဂၤလန္၊
ေနာ္ေ၀း၊ ဆီြဒင္၊ ဒိန္းမတ္၊ ကေနဒါ၊ နယူးဇီလန္၊ ၾသစေတးလွ် ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေနတာေတြလည္း
အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ္က ေျပာဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံသား ဆိုတာ- ေမြးရာဇာတိနဲ႔ လူမ်ိဳးကို အေျခမခံပါ။
မိမိဟာ ဘယ္အရပ္မွာ ေနထိုင္သလဲ၊ အဲ့ဒီ ေနထိုင္ရာ အရပ္ကို မိမိရဲ႔ အရပ္၊ မိမိရဲ႔ေဒသ၊ မိမိရဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္၊

မိမိရဲ႔ ႏိုင္ငံရယ္လို႔ ခံစားရပါမယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ-- အဲ့ဒီ ပါတ္၀န္းက်င္၊ ရပ္ရြာ၊ ႏိုင္ငံအတြက္ သယ္ပိုး
ရပါမယ္။ ဘယ္သူက မိမိကိုယ္ အသိအမွတ္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ ျဖစ္ေစ- မိမိဘက္က မိမိတတ္အား
သ၍ သယ္ပိုးေနရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ မိမိက ေဆးပညာကို ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ဆရာ၀န္ တစ္ဦး
ျဖစ္တယ္ ဆိုပါေတာ့-၊ ၿပီးေတာ့ ေစတနာ ေမတၱာထားၿပီး ပတ္၀န္းက်င္လူသားမ်ားကို ေဆးကုေပးေနသူ
တစ္ဦး ျဖစ္လာတယ္ ဆိုရင္ ပတ္၀န္းက်င္က မိမိကို ကုလားႀကီး တစ္ဦးျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔
ေဆးလာမကုဘဲ ေနမွာ မဟုတ္ဘူး။ က်မၼာေရး အတြက္ အားမကိုးဘဲ ေနမွာ မဟုတ္ဘူး။ အကယ္၍ မိမိက

အတၱႀကီးၿပီး မိမိေလာဘ အတြက္ပဲ ေဆးကုေပးေနၿပီး၊ ေစတနာ ေမတၱာကင္းမဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္ေနရင္ မိမိဟာ လူေတြျမင္ေနတဲ့ သူတို႔ လူမ်ိဳးတူ ျဖစ္ပါေစ-၊ မိမိဆီမွာ ဆည္းကပ္ေဆးကုရမွာကို ၀န္ေလးေန
ပါလိမ့္မယ္-၊ အားကိုးအားထားစိတ္လည္း ယုတ္ေလွ်ာ့လာပါလိမ့္မယ္။

အလားတူပဲ၊ ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းစီက ဘယ္အေရးအရာမွာ မဆို မိမိဟာ ကိုယ္တုိင္ကၽြမ္းက်င္လိမၼာၿပီး

ေစတနာလည္း တစ္ကယ္ ျဖဴစင္ေနတယ္ ဆိုရင္-၊ အဲ့ဒီ အေရးအရာမွာ ပတ္၀န္းက်င္၊ ရပ္ရြာ၊ ႏိုင္ငံက
လူေတြက အားကိုးလာရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ အဲ့ဒီ အေရးအရာ တစ္ခုခ်င္းစီဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို သယ္ပိုး
၀န္ေဆာင္ေပးျခင္းထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဥပေဒေရးဆြခ
ဲ ြငႏ
့္ င
ွ ့္ ထိမး္ သိမး္ ေစာင္ေ
့ ရွာက္ကာကြယခ
္ င
ြ ့္
အစၥလာမ္သာသနာက သြန္သင္ထားရာမွာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း တစ္ခု၊ တိုင္းႏိုင္ငံ၊ ေဒသ တစ္ခုကို ဘယ္လို
ဘယ္ပံု သယ္ပိုးမယ္၊ ဘယ္လိုဘယ္ပံု စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားနဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေပးမယ္ -၊ ေျဖရွင္း ကိုင္
တြယ္ ေပးမယ္-၊ လူ႔ေဘာင္တစ္ခု၊ ႏုိင္ငံတစ္ခု မၿပိဳကြဲ မပ်က္စီးရေစေအာင္ ဘယ္လို ကာကြယ္ေပးမယ္
ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ က႑လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။

မိမိဟာ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႔ လိုအပ္တဲ့ အေျခအေနမွာ ဒီက႑မွာလည္း ပါ၀င္သယ္ပိုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္
လာလို႔

ေခါင္းေရွာင္ေနျပန္ရင္လည္း

တာ၀န္မေက်မႈနဲ႔

မိမိကိုယ္

မိမိ

အကုသိုလ္သင့္လာႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လိုအပ္ တယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနကို ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္မလဲ ဆိုတာဟာ အခရာ ျဖစ္လာျပန္ပါတယ္။
မိမိဟာ မိမိကိုယ္မိမိ အတၱကို ပါယ္သတ္ထားႏိုင္ၿပီ။ မိမိရဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔အတူ မိမိကၽြမ္းက်င္ရာနဲ႔ လူ႔ပတ္
၀န္းက်င္ ကုိ သယ္ပိုးဓါတ္ကူးေပးတယ္၊ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မထိခိုက္ေစဘဲ စိတ္ေစတနာ ျဖဴစင္စြာနဲ႔ လူထုကို

သယ္ပိုးေပး တယ္၊- ဒီအခါမွာ မိမိဘက္က ဘယ္သူ႔ကိုမွ မထိခိုက္ေစေပမယ့္ -၊ အျခားဘက္က မိမိေၾကာင့္
သူတို႔ ထိခိုက္ လာရတယ္လို႔ သတ္မွတ္ခံစားလာႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ- မိမိဟာ အလင္းေရာင္ကို ေဆာင္ႏိုင္တဲ့
မီးတိုင္တစ္ခု ျဖစ္တယ္- ဆိုရင္ မိမိရဲ႔ အလင္းေရာင္က က်ယ္ျပန္႔စြာ ဓါတ္ကူးေပးေလ၊ အေမွာင္ဘက္က
အရာမ်ားကေသး သိမ္ယုတ္ေလွ်ာ့လာေလ ျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီ အေမွာင္ထုက အလင္းေရာင္ ဘက္ကို နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔
ဒုကၡေပးလာႏိုင္ပါ တယ္။ မိမိကိုယ္မိမိ ပါယ္သတ္ထားႏိုင္သူ တစ္ဦးဟာ မိမိအတြက္ ေပးလာတဲ့ ဒုကၡမ်ားကို

ဥပကၡျပဳထားႏိုင္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္-၊ မိမိမဟုတ္ေသာ အလင္းမဲ့ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အေမွာင္ထုမွ မတရား
သျဖင့္ ဒုကၡ မေပးႏိုင္ေရးကို ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲၿပီး ကာကြယ္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိရဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ခိုင္မာတဲ့ ဥပေဒမ်ားက ရွိၿပီးသား ျဖစ္တယ္ ဆိုရင္ အဲ့ဒီ ဥပေဒမ်ားကို မိမိကုိယ္တိုင္

တိက် စြာ လိုက္နာရမွာ ျဖစ္ၿပီး-၊ မိမိရဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း တရားမွ်တေသာ ဥပေဒမ်ားကို လက္နာတတ္
ေအာင္ လမ္းျပေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ သယ္ပိုး လိုက္နာေစမယ့္ မ်ိဳးဆက္ကိုလည္း ေမြးျမဴေပးရမွာ
ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြဟာ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး သယ္ပိုးခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေခတ္အခါမွာ ႏိုင္ငံတိုင္းက “ဖတ္လို႔ ျမင္လို႔” အင္မတန္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲထားၿပီးသား
မ်ားပါတယ္။ အဓိက ျပသနာက အဲ့ဒီ ေရးဆြဲၿပီးသား ဥပေဒမ်ားကို (၁) ေရးဆြဲသူမ်ား ကိုယ္တိုင္က မလိုက္
နာျခင္း (၂) ဥပေဒမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ သံုးျခင္း (၃) ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ သံုးစြဲခြင့္ အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္
ထားျခင္း- ဆိုတဲ့ ျပသနာေတြပါ။
(ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။)
ဦးေဌးလြင္ဦး

