က်မ္းျမတ္ကုရ္အံမွ ျပဌာန္းေပးေသာ ျပည္ေထာင္စုမူ
သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေမာရိယအင္ပါယာ၊ ေရာမအင္ပါယာ၊ ပါရွားအင္ပါယာ၊ မြန္ဂိုးအင္ပါယာ၊ ေအာ္တိုမင္အင္ပါယာႏွင့္ အေနာက္
ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ ေနမ၀င္အင္ပါယာမ်ား ထြန္းကားခဲ့ရာ- ေအာ္တိုမင္အင္ပါယာႏွင့္ မြန္ဂိုးအင္ပါယာ ေခတ္လယ္တို႔သည္ ဘာသာ
တရား ယံုၾကည္ခ်က္အား ကိုယ္စားျပဳေသာ အင္ပါယာမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။
ေမာရိယ အင္ပါယာမွာ အာေသာကမင္းႀကီထူေထာင္ေသာ အင္ပါယာျဖစ္ခဲ့၍ မင္းတရားႀကီးကိုယ္တိုင္ ဗုဒၶေဒသနာေတာ္အား သက္၀င္
ယံုၾကည္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အင္ပါယာတြင္း ျပည္ေထာင္စုမူတည္ေဆာက္ရာ၌ ဗုဒၶသာသနာမွ သြန္သင္ေပးသည္ဟု ဆိုေသာ
နည္းလမ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ လူမ်ိဳးစုအခြင့္အေရး လူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေခ်။ သူ႔ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားအား ေနာင္တရလွ်က္ ဗုဒၶဘာသာအား သက္၀င္ယံုၾကည္ကာ ဗုဒၶသာသနာမွ သြန္သင္ေသာ ေမတၱာတရား
အား အေျခခံလွ်က္သာ မင္းလုပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခ့သ
ဲ ည္ဟု ဆုိႏိုင္ေပသည္။
အလားတူပင္- ေရာမ အင္ပါယာ၊ ပါရွားအင္ပါယာႏွင့္ မြန္ဂိုးတို႔၏ အင္ပါယာမ်ားသည္လည္း စစ္ေရးအရ အားသာျခင္းျဖင့္ အင္ပါယာခ်ဲ႔
ထြင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္ကို အေျခခံ၍ ျပည္ေထာင္စုမူေရးဆြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
ဘာသာတရားမွ သြန္သင္ေသာ နည္းနာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မင္းလုပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခ့သ
ဲ ည့္ ဓေလ့မွာ ေအဒီ ၆ ရာစုေႏွာင္းပိုင္း အစၥလာမ္ သာသနာ
ေပၚထြန္းလာမွာ စတင္ခ့သ
ဲ ည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။
အစၥလာမ့္ အူပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္လက္ထက္ပင္ စတင္ခဲ့၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူ႔ထံသို႔ ဥာဏ္စဥ္ကိန္း၀ပ္သည့္ အသိ
ျဖစ္ေသာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အံပါ သြန္သင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စံျပအုပ္ခ်ဳပ္ခ့သ
ဲ ည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ လက္ထက္၌ အာရ္ရဗ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ဴးမ်ား
အတူယွဥိတြဲေနထိုင္ခ့ရ
ဲ ာ-

ကိုယ္ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္

ၿမိဳ႔ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

ျပည္ေထာင္စုမူတည္ေဆာက္ေရးစနစ္ကို

က်မ္းေတာ္၌

ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ႏိုင္ေတာ့သည္။ ထိုအခ်က္ကို က်မ္းေတာ္၏ ၁၆း၈၉--၉၂တြင္

ِ
ﺎب ِﺘ ْﺒ َﻴﺎ ًﻨﺎ
ُ َوَﻴ ْوَم َﻨ ْﺒ َﻌ
َ ﻤ ْن أَﻨﻔُ ِﺴ ِﻬ ْم َو ِﺠ ْﺌ َﻨﺎ ِﺒ َك ﻴدا َﻋﻠَ ْﻴ ِﻬم
َ ﻤ ٍﺔ ُل أ ث ِﻓﻲ ُﻜ
ً ﺸ ِﻬ
ً ﺸ ِﻬ
َ َزْﻝ َﻨﺎ َﻋﻠَ ْﻴ َك ا ْﻝﻜﺘ ﻴدا َﻋﻠَﻰ َﻫ ُـؤﻻء َوَﻨ
ِ ْ ﺸﻲ ٍء و ُﻫ ًدى ور ْﺤﻤ ًﺔ وﺒ
۞ﻴن
َ ﺴﻠِ ِﻤ
َُ َ ََ
ْ ﺸ َرى ﻝ ْﻠ ُﻤ
َ ْ َ ل  ُﻜﻝ

အသိုင္းအ၀ိုင္းကိုယ္စီမွ သက္ေသမ်ားကို သူတို႔၏ စရိုက္တူလူမ်ိဳးအတြက္ ေပၚထြက္လာေစေသာေန႔ကာလ၌ သင့္ကိုလည္း ထိုသူမ်ား
အေပၚ၌ သက္ေသျဖစ္ေစၿပီ။ အရာအားလံုးကိုယ္စီ ရွင္းလးခ်က္ လမ္းၫႊန္ခ်က္၊ ကရုဏာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀ါဒီမ်ားအတြက္ သတင္း
ေကာင္း အျဖစ္ ဤက်မ္းေတာ္ကို (ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုး အေျခခံဥပေဒကို) သင့္ထံ၌ ခ်မွတ္ေပးၿပီ။ (၁၆း၈၉)

ِ
ِ ْﻤ ُر ِﺒﺎ ْﻝ َﻌ ْد ِل َو
ِﺴ
 ُﻜ ْمﺸﺎء َوا ْﻝ ُﻤﻨ َﻜ ِر َوا ْﻝ َﺒ ْﻐ ِﻲ َﻴ ِﻌظُ ُﻜ ْم ﻝَ َﻌﻠ
َ ﺎن َ ٕوِاﻴﺘَﺎء ِذي ا ْﻝﻘُ ْرَﺒﻰ َوَﻴ ْﻨ َﻬﻰ َﻋ ِن ا ْﻝﻔَ ْﺤ
َ اﻹ ْﺤ
ُ ن اﻝﻠّ َﻪ َﻴﺄ إ
۞ون
َ ﻜ ُر ﺘَ َذ

ဧကန္ပင္ အလႅာဟ္အရွင္သည္ မွ်တမႈရွိရန္၊ ေကာင္းမြန္ရည္ငံရန္၊ နီးစပ္သူမ်ားကို ေပးကမ္းေ၀ငွရန္ မိန္႔ၫႊန္ေတာ္မူ၏။ မၾကား၀ံ့
မနာသာမႈ၊ ညစ္ညမ္းမႈ၊ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားကို တားျမစ္ေတာ္မူ၏။ သင္တို႔ သတိထားႏိုင္အ့ံငွာ ၾသ၀ါဒမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။(၁၆း၉၀)

ِ ﺎن ﺒﻌ َد ﺘَو ِﻜ
ن اﻝﻠّ َﻪ َﻴ ْﻌﻠَ ُم َﻤﺎ ِﻴد َﻫﺎ َوﻗَ ْد َﺠ َﻌ ْﻠﺘُ ُم اﻝﻠّ َﻪ َﻋﻠَ ْﻴ ُﻜ ْم َﻜ ِﻔﻴﻼً إ
َ َوأ َْوﻓُواْ ِﺒ َﻌ ْﻬ ِد اﻝﻠّ ِﻪ إِ َذا َﻋ
ُ ُ ْم َوﻻَ ﺘَﻨﻘﺎﻫدﺘ
ْ ْ َ َ ﻀواْ اﻷ َْﻴ َﻤ
۞ون
َ ُﺘَ ْﻔ َﻌﻠ

သင္တို႔သည္ ကတိျပဳေသာအခါ၊ အလႅာဟ္အရွင္၏ ကတိေတာ္ကို ျဖည့္ဆီးၾကေလာ့၊ အလွ်င္စလိုတိုင္တည္ၿပီးလွ်က္ က်ိန္ဆိုခ်က္ကို
မဖ်က္ၾကလင့္၊ သင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္အား အာမခံသူ ျပဳလုပ္ၾက၏။ ဧကန္ပင္ အလႅာဟ္အရွင္သည္ က်င့္ႀကံသမွ်အား သိေန
ေတာ္မူ၏။ (၁၆း၉၁)

ﻤ ٌﺔ ِﻫ َﻲ أ َْرَﺒﻰ ِﻤ ْن ُون أ
َ ون أ َْﻴ َﻤﺎ َﻨ ُﻜ ْم َد َﺨﻼً َﺒ ْﻴ َﻨ ُﻜ ْم أَن ﺘَ ُﻜ
َ  ِﺨ ُذوٍة أَﻨ َﻜﺎﺜًﺎ ﺘَﺘُﻀ ْت َﻏ ْزﻝَ َﻬﺎ ِﻤن َﺒ ْﻌ ِد ﻗ
َ َ ِﺘﻲ َﻨﻘَوﻻَ ﺘَ ُﻜوُﻨواْ َﻜﺎﻝ
ِ ن ﻝَ ُﻜم ﻴوم ا ْﻝ ِﻘﻴﺎﻤ ِﺔ ﻤﺎ ُﻜﻨﺘُم ِﻓ ﻴ َﻨ ﻨﻤﺎ ﻴ ْﺒﻠُو ُﻜم اﻝﻠّ ُﻪ ِﺒ ِﻪ وﻝَﻴﺒ ِﻤ ٍﺔ إ ُأ
۞ون
َ ُﻴﻪ ﺘَ ْﺨﺘَﻠِﻔ
َُ َ
ْ
َ َ َ َ َْ ْ
ُ َ َ

ခ်ည္ႀကိဳးကို ခိုင္မာရန္ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အမွ်င္ဖတ္ထုတ္သည့္ ႀကိဳးငင့္ေသာ သူမကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစလင့္၊ သင့္တို႔အၾကား လူမ်ားစု
အသိုင္းအ၀ိုင္းက အျခားအသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ က်ိန္ဆိုယူထား၏။ အလႅာဟ္အရွင္သည္ ဤအမႈျဖင့္ သင္တို႔အား
စစ္ေဆးေတာ္မူမည္။ ထို႔၌ သင္တို႔၏ ျငင္းခံုကလ
ဲြ ြဲမႈမ်ားကို ရပ္တည္ရင္ဆိုင္ရေသာေန႔ကာလတြင္ ရွင္းလင္းထင္ရွားေစမည္ပင္။ (၁၆း၉၂)
ဤဥပေဒမ်ားမွ ၁၆း၈၉ မွ အသိုင္းအ၀ိုင္းကိုယ္စီမွ သက္ေသမ်ား ဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳးစုကိုယ္စီမွ လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဆိုလို၍
ေပၚထြက္လာေစေသာေန႔ကာလ ဆိုသည္မွာ- ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုေရးဆြဲရာ၌ ကိုယ္စားလွယအ
္ ျဖစ္ တက္ေရာက္ရသည့္ေန႔ကာလကို ဆိုလိုေပ
သည္။ ထိုသို႔ လူမ်ိဳးစုကိုယ္စီ ကိုယ္စားျပဳ လွ်က္ ဖြဲ႔စည္းပံုေရးဆြဲသည့္အခါတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္လွ်က္ ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး
မွ်တမႈႏွင့္ ဥပေဒစုိးမိုးေရးကို ဦးတည္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လူနည္းစုလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ လူမ်ားစု လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား တိက်ေသရွာစြာ ကတိသစၥာျပဳ
ဥေပဒေရးဆြဲရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုကတိသစၥား ႏိုင္လိုမင္းထက္ အလွ်င္စလို မဖ်က္ဆီးရေၾကာင္း-၁၆း၉၁၊ ၉၂ တို႔က ခိုင္မာစြာ သြန္သင္ထား
ေပသည္။
ထိုသို႔ ဥပေဒ ေရးဆြဲသည့္အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္

မိမိႏွင့္ အတိုက္အခံ ရန္သူျဖစ္ခဲ့လင့္ကစား ထိုသူမ်ားအေပၚ၌ အၿငိဳးအာဃာတ

မထားဘဲလွ်က္ တုိင္းျပည္ေကာင္းစားေရး၊ လူထုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္လွ်က္ အတိုက္အခံရန္သူမ်ားဘက္မွ ေခါင္းေဆာင္ကို ေရြးခ်ယ္
လွ်က္ ဥပေဒေရးဆြဲရာ၌ ပါ၀င္ေစရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း- ၃း၁၅၉ တြင္

اﺴﺘَ ْﻐ ِﻔ ْر ﻝَ ُﻬ ْم
 َﺎ َﻏﻠِﻴظَ ا ْﻝ َﻘ ْﻠ ِب ﻻَ ﻨﻔﻨت ﻓَظ
ُ ﺎﻋ
َ ﻨت ﻝَ ُﻬ ْم َوﻝَ ْو ُﻜ
َ ِﻤ َن اﻝﻠّ ِﻪ ﻝ ﻓَ ِﺒ َﻤﺎ َر ْﺤ َﻤ ٍﺔ
ْ َﻀواْ ِﻤ ْن َﺤ ْوﻝِ َك ﻓ
ْ ف َﻋ ْﻨ ُﻬ ْم َو
ِﺸ
۞ﻴن
 ن اﻝﻠّ َﻪ ُﻴ ِﺤ ِﻜ ْل َﻋﻠَﻰ اﻝﻠّ ِﻪ إ ت ﻓَﺘََو
َ َو
َ ﺎو ْرُﻫ ْم ِﻓﻲ اﻷ َْﻤ ِر ﻓَِﺈ َذا َﻋ َزْﻤ
َ ِﻜﻠب ا ْﻝ ُﻤﺘََو

အလႅာဟ္အရွင္၏ ကရုဏာေတာ္ေၾကာင့္ သင္သည္ သူတို႔ႏွင့္ ေျပျပစ္စြာ ဆက္ဆံခဲ့ၿပီ၊ အကယ္၍ သင္သည္ သေဘာထားျပင္းထန္သူ
အာဃာတႀကီးသူ ျဖစ္ခ့လ
ဲ ွ်င္ သူတို႔သည္ သင္၏အနီးမွ ခြာသြားၾကေလလတၱံ႔။ သို႔ျဖစ္၍ သူတို႔အား ခြင့္လႊတ္၍ သူတို႔အတြက္ လြတ္ၿငိမ္း
ဆုကို ေတာင္းခံေလာ့ (လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေလာ့)။ အေရးကိစၥမ်ား၌ သူတုိ႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြ
ေႏြးေလာ့။ သင္ ဆံုးျဖတ္ေသာအခါ
အလႅာဟ္အရွင္အား စြၿဲ မဲစာြ ယံုစားေလာ့၊ ဧကန္ပင္ အလႅာဟ္အရွင္သည္ ယံုစားသူတို႔အား ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။- ဟု သြန္သင္ထားေပ
သည္။
ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္အား ဥာဏ္စဥ္ကိန္း၀ပ္သိရွိသည့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အံသည္ ျပည္ေထာင္စုမူတစ္ခုလံုး၏ ပင္မဖြ႔ဲစည္းပံု အေျခခံမူ ျဖစ္
ေသာ္လည္း- ထိုစဥ္က ဥပေဒရွိၿပီးသား ဂ်ဴးမ်ား၊ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ဥပေဒဓမၼသတ္မ်ား
ကို ဆက္လက္ အသိအမွတ္ျပဳေပးလွ်က္ သူတို႔ဓမၼသတ္ႏွင့္ သူတို႔အား ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း- က်မ္းေတာ္၏ ၅း ၄၄ မွ ၅၀ တြင္
အတိအက်ေဖၚျပထားေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ သူတို႔လူမ်ိဳးစုကိုယ္စီအတြက္ သူတို႔ေၾကနပ္ေသာ ဥပေဒအား ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့ျခင္း မရွိ
ေပ။ ထိုဥပေဒအား မနာခံလိုသူ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဓမၼသတ္ေပးပိုင္ခြင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား မနာခံလိုသူမ်ားကိုသာ
ပင္မဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ (၅း၄၈)
သို႔တိုင္- ထိုလူမ်ိဳးအတြင္းမွ သစၥာေဖါက္မ်ား- သူတို႔အခ်င္းခ်င္း မနာခံ အာခံသူမ်ားအား ၾကား၀င္မစြပ္ဘဲ ေနလိုက ေနႏိုင္ေစေပသည္။
(၅း၄၂)
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္ တစ္မ်ိဳးအၾကား ဘက္လိုက္မႈ၊ အာဃာထားမႈ- တရားမမွ်တမႈအား ႀကီးစြာတားျဖစ္ထားေတာ့သည္။ ၅း၈ ထိုသို႔ေသာ- တိက်ေသခ်ာစြာေသာ ျပည္ေထာင္စုမူမ်ားအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခ့ေ
ဲ သာေၾကာင့္ အစၥလာမ္အင္ပါယာသည္ တမဟုတ္ခ်င္း
ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာ၍ အာဖရိက၊ ဥေရာပ၊ အာရွတို႔အား ႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ေလေတာ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုရ္အံက်မ္းေတာ္အား ေနာင္ဘ၀ (ေသလြန္ၿပီးသည္၏ ေနာက္ပိုင္း)အတြက္သာ ရည္သန္ဖတ္ရြတ္ေသာ အုပ္စုမ်ား
ႀကီးစိုးလာေသာအခါတြင္- ေလာကီလူသားမ်ားအတြက္ သြန္သင္ဆံုးမျပဌာန္းေပးေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ပင္ ေနာက္ဘ၀ေရာက္မွ ခံစား
ရေတာ့မလိုလိုျဖစ္လာ၍- အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ မင္းတရားႀကီးမ်ားပင္- ေလာကီဥပေဒျဖစ္ေသာ က်မ္းေတာ္အား ေနာင္ဘ၀အတြက္
ဖတ္ရြတ္ခံစားလာေတာ့ကာ- ေလာကီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကုရ္အံပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူတို႔အား ဂရုမစိုက္ေတာ့ေပ။ သို႔မဟုတ္ ဂရုစိုက္ရေကာင္း
မွန္း မသိေမွးမွိန္လာေတာ့သည္။ ထိုသို႔ ကုရ္အံပါ ျပည္ေထာင္စုမူအား သတိမမူေသာ ေခတ္ကာလမ်ားသို႔ ေရာက္လာသည္ႏွင့္ သူတုိ႔၏
ေနာက္မွ ေနာက္ေပါက္ အေနာက္ဥေရာပ လူမ်ိဳးမ်ားက ကုရ္အံအား မသိသည့္တိုင္- သူတို႔၏ အားေကာင္းခဲ့ေသာ အစပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

စနစ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုမူမ်ားအား အတုယူလွ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား တည္ေဆာက္လာခဲ့သျဖင့္- အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ေကာင္းမြန္ျခင္း
ျဖင့္ အင္ပါယာက်ယ္ျပန္႔လာေတာ့သည္။
မည္သည့္ဘာသာတရားက ျပဌာန္းသည္ျဖစ္ေစ- ထိုဘာသာအား သက္၀င္ယံုၾကည္သည္ျဖစ္ေစ၊ မယံုၾကည္သည္ျဖစ္ေစ- လူသားမ်ား
အတြက္ အက်ိဳးရွိလွ်င္ ထိုသန
ြ ္သင္ခ်က္အား လိုက္နာတတ္ေသာ လူမ်ိဳးသည္ တိုးတက္ေကာင္းစားမည္သာ ျဖစ္၍ ဘာသာတရား ေခါင္း
စဥ္အား မုန္းတီးေနလွ်က္- ထုိမုန္းတီးေနေသာ ဘာသာတရားတစ္ခုမွ သြန္သင္ခ်က္အား မည္မွ်ပင္ မွန္သည္ျဖစ္ေစ- ဇြတ္မွိတ္ျငင္းဆန္
ေနလွ်င္လည္း မုန္းတီးတတ္ေသာ လူမ်ိဳးသာ ထိုဆိုးက်ိဳး (ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲျခင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ျခင္း) အား ခံစားရမည္ျဖစ္ေတာ့
သည္။
ေဌးလြင္ဦး

