ခဲထုသတ္ျခင္းႏွင့္ အစၥလာမ္
မိရိုးဖလာ အေမွာင္ထုသည္ ၿပိန္းၿပိန္းပိတ္မဲေမွာင္၏။ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ အခိုင္အမာ အျမစ္တြယ္ကုတ္ထားသည္ႏွင့္အညီ ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္
ခိုင္မာ၏။ အလင္းေဆာင္ ထိုးေဖါက္ရ ခက္လွေအာင္ ထုထူ၏။ ကမၻာလူသားထုအား ကယ္တင္ပါသည့္ ဆိုေသာ ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္
ပုဂၢိဳလ္ျမတ္တို႔၏ မီးရႈးတန္ေဆာင္ ၾသ၀ါဒမ်ားသည္ပင္ မိရိုးဖလာအယူေအာက္၌ မၾကခဏ ဦးက်ိဳးသြားရေလ၏။
မိရိုးဖလာအယူစမ
ဲြ ်ား၏ ၾသဇာတကၠိမမွာ ႀကီးမားလြန္းေသာေၾကာင့္ ေခတ္ပညာတတ္ဟု ေခၚဆိုေသာ လူသားအမ်ားစုႀကီးပင္ ရံဖန္ရံခါ
စဥ္းစားေတြးေခၚရခက္လွဘိ၏။ ဟုတ္ပင္ဟုတ္ေလမလား မသိဟု သို႔ေလာသို႔ေလာ ျဖစ္ရ၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဆရာစဥ္ သမားဆက္
ေအာက္၌ ျပားျပား၀ပ္ နာခံေပးလုိက္ရသည္က မ်ားေတာ့၏။
ဘုရားမွအပ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ မရွိဟု ေန႔တဓူ၀ေႁကြးေၾကာ္လွ်က္ လူပုဂၢိဳလ္ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မႈ အခန္းက႑အား ေလွ်ာ့ခ်ထား
ေသာ အစၥလာမ္သာသနာ၏ အရိပ္တြင္ပင္- ကုန္းေဘာင္ေခတ္ စာဆိုေတာ္ ဦးပုညေျပာသကဲ့သို႔ သၾကားက ဘုရားကို ႏွစ္ရစ္လိမ္ေနမႈ
မ်ား ႀကီးစိုးမင္းမူေနေလ၏။
ထိုသို႔ ႀကီးစိုးမင္းမူမႈမ်ားအနက္ အီရန္ႏိုင္ငံမွ စကီနာ မိုဟာမက္ဒီ အာ့ရွ္တီယာနီအား ကာမေဖါက္ျပန္မႈျဖင့္ အရွင္လတ္လတ္ ခဲထုသတ္
ရန္ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ဆံုးျဖတ္မႈသည္ ပူပူေႏြးေႏြးျဖစ္ေန၏။ ထိုသို႔- လူသားတစ္ဦးအား ခဲျဖင့္ထုသတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္မႈသည္ ရိုးရာေဒသိက
ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းကို စြလ
ဲ န္းျမတ္ႏိုးေနသည့္ အရပ္သူႀကီးမ်ားမွ ခ်မွတ္မႈ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ လူၾကားေကာင္းေသး၏။ ယခုမူ- ႏိုင္ငံေတာ္၏
အစၥလာမ္မစ္ခံုရံုးခ်ဳပ္မွ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အား အတည္ျပဳေပးလိုက္သည္ဟူေသာ အခ်က္မွာ အလြန္တရာ ရွက္ဘြယ္လိလိျဖစ္၍- ထိုသို႔
ေသာ ဥပေဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အံ၌ သြန္သင္ထားသည္ မထားသည္ကို ျပန္လည္ေလ့လာရန္ လိုအပ္ေပ
ေတာ့သည္။
က်မ္းေတာ္ပါ- ဥပေဒမ်ားအား မေလ့လာမွီ၊ ထိုအရပ္ေဒသႀကီး တစ္ခုလံုးရွိ လူသားတုိ႔၏ ရိုးရာအစြဲမ်ားအား အလွ်င္အဦး သိထားရန္
လည္း လိုအပ္ဟု ထင္ျမင္မိ၏။
အေရွ႔အလယ္ပိုင္းသားတုိ႔သည္ ကာမေဖါက္ျပန္သည့္ အမႈအား အရွင္လတ္လတ္ ခဲႏွင့္ထုသတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိေနျခင္းမွာ အစၥလာမ္
သာသနာ မေပၚထြန္းမွီ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ က်င့္သံုးခဲ့ၾကေၾကာင္း သမၼာက်မ္း၏ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၌ ေျမာက္မ်ားစြာ
ေဖၚျပထားေၾကာင္း ေတြ႔ရ၏။ ထိုသုိ႔ ဆံုးျဖတ္သည့္ ဥပေဒအား ခရစ္ေတာ္ေယရႈ ပြင့္ေပၚလာစဥ္က လိမၼာပါးနပ္စြာျဖင့္-- သင္တို႔အနက္မွ
အျပစ္မရွိေသာသူက ထိုတရားခံအား ခဲျဖင့္ ထုသတ္ၾကေလာ့-ဟု သြန္သင္ခဲ့ေၾကာင္း ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ထင္ရွားစြာေတြ႔ရေပသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ ေလာက၌ အျပစ္ကင္းသူဟူ၍ မရွိသျဖင့္- ခဲျဖင့္ထုသတ္ျခင္း အမိန္႔ကို အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ေသာသူ မရွိေတာ့- ဟု
ျဖစ္၏။
သို႔ေသာ္ မိရိုးဖလာ အေမွာင္သည္ကား ထိုအလင္း တစ္ခ်က္တည္းျဖင့္ လင္းစင္သာြ းႏိုင္သည္ မဟုတ္ေပ။ မည္သည့္ ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္က
မည္မွ်ပင္ ေဟာၾကားသြန္သင္သည္ျဖစ္ေစ- လိုက္နာေဆာင္ရြက္သူကား အနည္းမွ်ေလာက္သာ ျဖစ္၍- အမ်ားစုႀကီးမွာ ရသည့္နည္းျဖင့္
မိရိုးဖလာ၌ တြယ္ကုတ္ေနၾကသည္သာ ျဖစ္၏။
အေရွ႔အလယ္ပိုင္းေဒရွိ မည္သည့္ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ မဆို ထိုအယူ ထိုဥပေဒအား တြယ္ကုတ္ဖက္တြယ္ထားေၾကာင္းကို ယခုေခတ္
အထိ ေတြ႔ေနရေလသည္။ ၂၀၀၇ ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အီရတ္ႏိုင္ငံ မိုဆိုၿမိဳ႔အနီးရွိ ယဇက္ဒီဘာသာ၀င္ အမ်ားစုေနထိုင္ရာ ဘရွီခီၿမိဳ႔မွ
အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ အာ့ဆ္၀ါ့ဒ္ အား သူမ၏ ခ်စ္သူ မူဆလင္အမ်ိဳးသားေလးေနာက္သို႔ ခိုးရာပါလိုက္သြားသည့္ အမႈ
ေၾကာင့္ ယဇက္ဒီဘာသာ၀င္ တရားသူႀကီးမ်ားက အရွင္လတ္လတ္ ခဲျဖင့္ ထုသတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့၏။ ထိုအမ်ိဳးသမီးငယ္အား
ကူမည့္ကယ္မည့္သူ မရွိ။ သူ႔ချမာ အခ်စ္အတြက္ ခဲခ်က္ျဖင့္ အသက္ေပးသြားရရွာေတာ့၏။
အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳးသည္ကား အေရွ႔အလယ္ပိုင္း ေဒသ-- ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဂ်ဴး၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္၊ ဒူရ္စီ၊
ယဇက္ဒီ၊ ဖာရ္စီ ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ရိုးရာ ဘာသာ ကိုးကြယ္ေနၾကသည့္ လူသားမ်ားအၾကား၌ ယေန႔တိုင္ ဆက္လက္ျဖစ္တည္ေနဆဲပင္။
သတင္းေပါက္ၾကားသည္ကိုသာ

ကမၻာက

သိလိုက္၍

သတင္းမသိ၊

လူမသိဘဲ

အရွင္လတ္လတ္

ခဲထု

သတ္ခံေနရသည့္

အျဖစ္သည္ကား (ေဒသႀကီး တစ္ခုလံုးအား ေယဘုယ်တြက္ခ်က္လွ်င္) ေန႔စဥ္ရက္ဆက္နီးပါး ရွိေနေလသည္။ (အာရဗ္စကားေျပာ၍
အာရဗ္ရိုးရာ ၀တ္စံု ကို ၀တ္ဆင္ထားလွ်င္ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ ျဖစ္ရမည္ဟု ခံစားထားသူမ်ားေရွ႔ေမွာက္၌ ထိုအခ်က္သည္
အစၥလာမ္သာသနာအား ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ အခ်က္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။)
အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ား လိုက္နာေစာင့္စည္းရန္ ခ်မွတ္သြန္သင္ထားေသာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အံ၌ မည္သည့္ အမႈကို က်ဴးလြန္သူအား
အရွင္လတ္လတ္ ခဲျဖင့္ ထုသတ္ၾကဟု မိန္႔ဆိုထားျခင္း လံုး၀ မရွိေခ်။
ကာမေဖါက္ျပန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမွာ--- (၂၄း၂---၅)

ِ ِﻤ َﺌ َﺔ َﺠ ْﻠ َد ٍة َوَﻻ ﺘَﺄْ ُﺨ ْذ ُﻜم ِﺒ ِﻬ َﻤﺎ َأْرﻓَ ٌﺔ ِﻓﻲ ِد
 ِﻪون ِﺒﺎﻝﻠ
َ  ِﻪ إِن ُﻜﻨﺘُ ْم ﺘُ ْؤ ِﻤ ُﻨﻴن اﻝﻠ
۞ﻴن
َ ﻤ َن ا ْﻝ ُﻤ ْؤ ِﻤ ِﻨ

ِ ل و ﺎﺠﻠِ ُدوا ُﻜ
 اﻝز ِاﻨ َﻴ ُﺔ َو

ﻤ ْﻨ ُﻬ َﻤﺎ اﺤ ٍد
ْ َاﻝز ِاﻨﻲ ﻓ
َ
ط ِﺎﺌﻔَ ٌﺔ
َ ﺸ َﻬ ْد َﻋ َذا َﺒ ُﻬ َﻤﺎ
ْ َوا ْﻝ َﻴ ْوِم ْاﻵ ِﺨ ِر َوْﻝ َﻴ

ေဖါက္ျပန္ေမထံုျပဳေသာသူမ၊ ေဖါက္ျပန္ေမထံုျပဳေသာသူ- သူတို႔ကိုယ္စီအား ႀကိမ္ျဖင့္ တစ္ရာစီ ရိုက္ေလာ့။ သူတို႔အား စာနာ၍
အလႅာဟ္အရွင္၏ သာသနာအား ဘက္မယိမ္းေစလင့္- သင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ႏွင့္ ေနာင္ဘ၀ကာလအား ယံုၾကည္လွ်င္- ယံုၾကည္
သူတို႔မွ တစ္စုအား သူတို႔အာ ၀ဋ္ဒဏ္ေပးျခင္းတြင္ သက္ေသသက္ကန္ ျဖစ္ေစေလာ့-။

ِ اﻝز ِاﻨﻴ ُﺔ َﻻ ﻴ
ِ اﻝز ِاﻨﻲ َﻻ ﻴ

ٍ ﻻ َزِﻨﻜ ُﺤ َﻬﺎ إ
۞رَم َذﻝِ َك َﻋﻠَﻰ ا ْﻝ ُﻤ ْؤ ِﻤ ِﻨﻴنﺸ ِر ٌك َو ُﺤ
ْ ان أ َْو ُﻤ
ْ إﻻ َز ِاﻨ َﻴ ًﺔ أ َْو ُﻤ ﻨﻜ ُﺢ
َ
َ  ﺸ ِرَﻜ ًﺔ َو
َ

ေဖါက္ျပန္ေမထံုျပဳသူသည္ ေဖါက္ျပန္ေမထံုျပဳေသာသူမ သို႔မဟုတ္ ေရာႁပြန္းကိုးကြယ္ေသာသူမကိုသာ သိမ္းဆည္းႏိုင္၏။ ေဖါက္ျပန္
ေမထံုျပဳေသာသူမသည္လည္း ေဖါက္ျပန္ေမထံုျပဳေသာသူ သို႔မဟုတ္ ေရာႁပြန္းကိုးကြယ္ေသာ သူကိုသာ သိမ္းဆည္းႏိုင္၏။ ထိုကိစၥကို
ယံုၾကည္သူတို႔အတြက္ တရားမ၀င္ပညတ္ၿပီး ျဖစ္၏။

ِ ون ا ْﻝﻤ ْﺤﺼ َﻨ
ﺎدةً أ ََﺒ ًدا َوأ ُْوﻝَ ِﺌ َك
َ ﻴن َﺠ ْﻠ َدةً َوَﻻ ﺘَ ْﻘ َﺒﻠُوا ﻝَ ُﻬ ْم
ُ م ﻝَ ْم َﻴﺄْﺘُوا ِﺒﺄ َْرَﺒ َﻌ ِﺔُﺎت ﺜ
ُ ﺎﺠﻠِ ُد
َ ﺸ َﻬ
َ وﻫ ْم ﺜَ َﻤ ِﺎﻨ
َ ِذَواﻝ
ْ َﺸ َﻬ َداء ﻓ
َ ُ َ ﻴن َﻴ ْرُﻤ
ِ َُﻫم ا ْﻝﻔ
۞ون
َ ُﺎﺴﻘ
ُ

ကာမစည္းေစာင့္ေသာ သူမအား စြပ္စပ
ဲြ ုတ္ခတ္ေသာသူ၊ ထိုသူသည္ သက္ေသေလးဦးကို မေပးအပ္ႏိုင္လွ်င္ သူတို႔အား ႀကိမ္ျ့ဖင့္
ရွစ္ဆယ္စီရိုက္ေလာ့။ ထို႔ေနာက္ သူတို၏ သက္ေသထြက္ခ်က္အား မည္သည့္အခါတြင္မွ အတည္မျဖစ္ေစလင့္။ ထိုသူတို႔သည္ ယုတ္မာ
ေကာက္က်စ္သူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။

ِ
ِ ِ
ِ
 ِ
۞ﻴم
َ ِذﻻ اﻝِإ
ْ ﻴن ﺘَ ُﺎﺒوا ﻤن َﺒ ْﻌد َذﻝ َك َوأ
ٌ ُن اﻝﻠ َﻪ َﻏﻔ َﺼﻠَ ُﺤوا ﻓَﺈ
ٌ رﺤ ور

အကယ္၍ သူတို႔သည္ ခ၀ါခ်ၾကလွ်က္ သည့္ေနာက္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကလွ်င္-- ဧကန္ပင္ အလႅာဟ္အရွင္သည္ လြတ္ၿငိမ္းေစေသာ
အရွင္ အၾကင္နာရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

ﺠﻠِد

ေဖၚျပပါ ဥပေဒမ်ားအနက္ ၂၄း၂ ႏွင့္ ၂၄း၄ တြင္ ႀကိမ္ျဖင့္ရိုက္ေလာ့- ဟူေသာ စကားလံုးအတြက္ ဂ်လိဒ

ကိုသံုး၍

ထိုစကားလံုးသည္ ျပတ္သားစြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ပံုေဖၚေပးေသာ စကားလံုးသာ ျဖစ္ေပသည္။ အေသရိုက္သတ္ခိုင္းျခင္း၊
ခဲႏွင့္ထုသတ္ခိုင္းျခင္း လံုး၀(လံုး၀) မဟုတ္ေပ။ တနည္းအားျဖင့္ ထုိစကားလံုးအား အရွင္လတ္လတ္ခဲႏွင့္ ထုသတ္ၾကေလာ့ဟု မည္သို႔မွ်
ဘာသာျပန္၍ မရေပ။
ထိုဥပေဒအား

နားလည္ေစရန္

ေ၀ါရဟာအနက္ကို

ထိုဥပေဒပါ

စကားလံုးေ၀ါဟာရမ်ားအား

ဆည္းပူးသင္ယူေလ့လာေနေသာ

ဗလီဆရာတို႔အား

ဥပေဒပညာရွင္မ်ား

အပ္ႏွံထားျခင္းထက္

ေရွ႔ေနမ်ားထံ၌သာ

ဥပေဒ

ဖြင့္ဆိုေပးပါရန္

အႀကံေတာင္းသင့္ေပသည္။
၂၄း၂ ပါ ဥပေဒသည္ ေဖါက္ျပန္ေမထံုျပဳက်င့္သူ မိန္းမ၊ ေယာက္်ားႏွစ္ဦးလံုးအား ျပတ္သားစြာ အေရးယူရန္- ထိုသို႔ အေရးယူရာ၌
မ်က္ႏွာလိုက္ျခင္း၊ လာ့ဘ္ယူျခင္းမ်ားျဖင့္ တရားခံတို႔အား အမႈမွ ပလပ္မႈ မရွိေစရန္ ယံုၾကည္သူမ်ားအနက္ လူတစ္စု၏ ေရွ႔ေမွာက္တြင္
သက္ေသသက္ကန္ျဖင့္ အေရးယူရန္ တိက်စြာ ဆိုထားေၾကာင္းေတြ႔ရၿပီး။ ထိုသို႔ အေရးယူရာတြင္ အေသသတ္ပစ္ၾကဟူေသာ
စကားလံုးကို လံုး၀ ေဖၚျပထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္-- ထိုသို႔ စရိုက္ပ်က္သူမ်ားသည္၊ သူတို႔ကဲ့သို႔ စရိုက္ပ်က္ေနေသာ သူမ်ားႏွင့္သာ
ေပါင္းသင္းရန္ ထိုက္တန္သည္ဟု ဆက္လက္ပါ ဥပေဒ ၂၄း၃ တြင္ ေဖၚျပထားေၾကာင္း ေတြ႔ေနရေပသည္။ အကယ္၍ တရားခံတို႔အား
အေသသတ္ပစ္ခ့ေ
ဲ သာ္

သူတို႔ႏွင့္

ေနာက္ထပ္အိမ္ေထာင္ျပဳရန္

ေပါင္းသင္းထိုက္တန္မည့္သူတို႔အား

မည္သို႔မွ်

မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္

ေဖၚျပေနရန္
ဤဥပေဒမ်ားပါ

မလိုေတာ့ေပ။
ဂ်လဒ

ﺠﻠِد

ေသဆံုးၿပီးသူမ်ားမွာ
၏

ဆိုလိုခ်က္မွာ

ထိုဇရာ၀တ္ေကာင္တို႔အား ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ထုတ္ပါယ္ပစ္ ျခင္း၊ အရွက္တကြဲ ျဖစ္ ေနာင္တရ၍ ထိုကဲ့သို႔
အကုသိုလ္မႈမ်ားအား ဆက္လက္ မက်ဴးလြန္ႏိုင္ေစရန္ ဆင္ျခင္ေစျခင္း စသည့္ ျပတ္သားစြာ အေရးယူျခင္းမ်ားကိုသာ ဆိုလိုေပသည္။

အစၥလာမ္

ေပၚထြန္းလာစဥ္ကာတြင္

ႀကိမ္ျဖင့္ရိုက္ျခင္း၊

ၾကာပြတ္ျဖင့္ရိုက္ျခင္း စသည္တို႔မွာ

မွတ္သားသြားေစရန္

ဆံုးမျခင္းသာ

ျဖစ္ေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ မလိမ္မာေသာ သား၊ တပည့္တို႔အား မိဘ၊ ဆရာမ်ားက ဆံုးမျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုေပသည္။ ရန္သူႏွစ္ဦးလက္စားေခ် သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ိဳးမ်ားကို မဆိုလိုေပ။
ထိုသို႔

ေရးယူႏိုင္ရန္မွာလည္း

အနည္းဆံုး

မ်က္ျမင္သက္ေသ

ေလးဦးလိုအပ္ေပသည္။

ထိုသို႔

တိက်ခိုင္လံုေသာ

သက္ေသအေထာက္အထား ေလးဦး မျပႏိုင္ဘလ
ဲ ွ်က္ စြပ္စြဲေသာသူတို႔အား ႀကိမ္ျဖင့္ အခ်က္ ရွစ္ဆယ္ ရိုက္ေစရမည္ဟု ဆက္လက္
ဆိုထားေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ သူတစ္ပါးအား မဟုတ္မတရား အရွက္ရေစေသာသူအား အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္ဟု
ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္၍၊ ထိုသူအားလည္း ခဲျဖင့္ထုသတ္ရမည္ဟု ဆိုထားျခင္း မရွိေခ်။
ထိုဥပေဒမ်ား၏

အခ်ဳပ္တြင္

အျပစ္ေနာင္တရၾကလွ်င္

ထိုရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား၊

(ခ၀ါခ်ၾကလွ်က္)

စြပ္စြဲပုတ္ခပ္သူမ်ား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကလွ်င္

အားလံုးကို

ဧကန္ပင္

ရည္ၫႊန္း၍-

အကယ္၍

အလႅာဟ္အရွင္သည္

ထိုသူတို႔သည္

လြတ္ၿငိမ္းေစေသာအရွင္၊

အၾကင္နာရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏- ဟု ဆိုထားကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးရမည္ဟု ဆိုထားေပသည္။
အကယ္၍ အမႈက်ဴးလြန္သူအား အေသသတ္ခ့ၿဲ ပီးျဖစ္လွ်င္ မည္သို႔မွ အသက္ခ်မ္းသာခြင့္ ေပး၍ မည္သို႔မွ် မရႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထိုသို႔
အသက္ခ်မ္းသာေပး၍ မရႏိုင္ေတာ့ေအာင္ ခ်မွတ္ရမည့္ ဥပေဒဟူ၍ က်မ္းေတာ္တြင္ လံုး၀ ေဖၚျပမထားေခ်။
ထို႔ေၾကာင့္

ဘုရားရွင္က

မရႏိုင္ေလာက္ေသာ

အသက္ခ်မ္းသာေပး၍

ဥပေဒမ်ားအျဖစ္

ရေစႏိုင္ေစရန္

ေျပာင္းလဲ

ခ်မွတ္ထားသည္

ဖြင့္ဆိုလိုက္ျခင္းသည္

ဥပေဒမ်ားအား

အသက္ခ်မ္းသာေပး၍

အမႈဆံုးျဖတ္ခြင့္မ်ားကို

ေမာင္ပိုင္စီးထားေသာ

ဘာသာေရးအာဏာရွင္ သၾကားမ်ားက ဘုရားကို လိမ္လည္လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။
ထိုသို႔

ဘာသာေရးအာဏာရွင္တို႔

အေနျဖင့္

အကယ္၍

ေဖါက္ျပန္ေမထံုျပဳသူ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ

လက္ေအာက္ၾသဇာခံျဖစ္ေသာ

သူမတို႔အား အျပစ္ေပးသည့္အခါတြင္ လြတ္လပ္စာြ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသာ သူမတို႔အား ေပးသည့္ ျပစ္ဒဏ္၏ ထက္၀က္ကိုသာ ေပးၾကေလာ့
ဟု ဆိုထားသည့္ က်မ္းေတာ္ပါ- ၄း၂၅ ပါ ဥပေဒအား မည္သို႔ ဖြင့္ဆို၍- မည္သည့္နည္းျဖင့္ ေသဒဏ္ထက္၀က္ကို ေပးမည္နည္းဟု
ေမးျမန္းသင့္လွေပေတာ့သည္။

ေဌးလြင္ဦး (islammyanmar.com)

