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လြန္ခဲ့ေသာရာစုႏွစ္မ်ားသည ္ ဝါဒေရးရာပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟုဆိုပါက ယခုကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၂၁ 
ရာစုႏွစ္သည ္ဘာသာတရားမ်ား၏ပဋိပကၡမ်ားျဖင့္ဝိေသသျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာသ ူပညာရွင ္
မ်ားက သံုးသပ္ၾကပါသည္။ ထိုသုိ႔ဆိုပါကကမာၻ႔ဘာသာတရားၾကီးမ်ားသည ္ လ႕ူအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး၏ 
အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္ၾကေပရာ ဘာသာတရားၾကီးမ်ားအၾကားပဋိပကၡျဖစ္ပြားပါက၊ ထိုဘာသာ တရား 
ၾကီးမ်ား အေပၚအေျခခံေပါက္ဖြားလာေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးအၾကားပဋိပကၡမ်ား (the clash of 
civilization) အသြင္သို႔ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ယေန႔ကမာၻအရပ္ရပ္တြင ္ ျဖစ္ပြားေနသည့္အသြင ္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာပဋိပကၡမ်ားသည ္ ထိုသို႔ေသာသေဘာေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ျဖစ္သည္ဟ ု တစ္ခ်ိဳ႕ကသံုးသပ္ၾက 
ပါသည္။ ကမာၻ႔ ဘာသာတရားၾကီးမ်ားသည ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုယံုၾကည္ပံု၊ က်င့္သံုးပံုမတူကြဲျပား ၾကသည့္ 
အတြက ္ ပဋိပကၡအသီးသီး၏အရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္ယူဆၾကသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္မရွိလွပါ။ သို႔ေသာ္ထိုသုိ႔ 
ျဖစ္ပါက ဘာသာတရားၾကီးမ်ားသည္လူတို႔၏ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကိ ု ျပဳစုေပးရာမေရာက္ဘဲပ်က္စီးရာပ်က ္
စီးေၾကာင္းအတြက ္  ေလာင္စာမ်ားသဖြယ္သာျဖစ္သြားေပမညမ္ဟုတ္ပါေလာ။ သို႔ေသာ္ဘာသာတရားၾကီး 
မ်ားကိုအတြင္းက်က်၊ ေလးေလးနက္နက္ေလ့လာမည္ဆိုပါက ထိုသုိ႔မဟုတ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါ 
သည္။ စင္စစ္အားျဖင္ ့ ဘာသာတရားတိုင္းသည္လူသားတိုင္း၏အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ၾကီးျဖစ္ေသာ႐ုပ္ပိုင္း၊ 
နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ လံုျခံဳမႈ၊ ေလာကီႏွင့္ေလာကုတၱရာဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကိုျပဳစုေပး ရန ္
အတြက္သာေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကဘာသာတရားမ်ားသည ္ လူသားတို႔၏ေၾကာက္ရြ႕ံ 
စိတ္၊ စိုးရိမ္စိတ ္ (Fear) ေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာၿပီး၊ လံုျခံဳမႈကိုရွာေဖြရာမွစတင္အေျခခံလာျခင္းျဖစ္သည္ဟ ု
ဆိုၾကပါသည္။ ယင္းသည ္ဘာသာတရားမ်ား၏ ကနဦးမူလေပၚေပါက္ခါစအေျခအေနကိ ုၾကည့္၍ေျပာျခင္း 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုအေျခအေနတြငရ္ွိေသာ လူတို႔၏ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈသေဘာသဘာဝ 
အရ၊ မိမိအားလံုျခံဳမႈကိုေပးႏိုင္ရန္မိမိထက္ပိုမိုၾကီးမားေသာ သဘာဝတန္ခိုး(သို႔)သဘာဝလြန္တန္ခိုး၊ အင ္
အားတစ္ရပ္ကိုရွာေဖြၾက၊ ကိုးစားၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိအေျခအေနတြင္းေပၚေပါက္လာေသာ ဘာ 
သာတရားကိုယခင္က နတ္ကိုးကြယ္မႈဘာသာတရား (Animism) ဟုေခၚၾကေသာ္လည္း၊ ယခုအခါကနဦး 
မူလဘာသာတရား (Primitive Religion) (သို႔) အေျခခံဘာသာတရား (Primal Religion)(သို႔) ေလာက ီ
ဆိုင္ရာဘာသာတရား(Cosmic Religion)ဟုေခၚၾကပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုဘာသာတရားသည္ယေန႔ 
ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ ကမာၻ႔ဘာသာတရားၾကီးမ်ားအားလံုး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္သဖြယ္တည္ရွိေနၿပီး၊ လူသား 
မ်ိဳးဆက္စတင္ေပၚေပါက္လာစဥ္ကတည္းကရွိေနေသာ ဘာသာတရားျဖစ္သည္။ ထိုဘာသာတရားသည ္
အထူးသျဖင့္လူတို႔အား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ခြဲျခား၍မရေသာႏွီးႏြယ္ဆက္စပ္မႈ၊ ေရာယွက္ပတ္သက္မႈ၊ 
အျပန္အလွနအ္မွီသဟဲျပဳမႈ၊ အျပန္အလွန္ပံ့ပိုးကူညီမႈကိုပို၍အသားေပးပါသည္။ သဘာဝေလာကၾကီး 
အတြင္းတစ္ခုတည္းေသာအသိုက္အျမံဳတစ္ခုအျဖစ္၊ ထိုျမင္ႏိုင္ေသာအရာမ်ား (visible) ႏွင့္မျမင္ႏိုင ္ေသာ 
အရာမ်ား (invisible) သည္ အျပန္အလွန္ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္းျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ ဘာသာတ 
ရားျဖစ္သည္။ ထိုဘာသာတရားမ်ိဳး၏ေလာကအျမင္မွာ စက္ဝိုင္းပုံလည္ပတ္ျခင္း(cyclical worldview) ျဖစ ္
ပါသည္။ ထာဝရျဖစ္ျခင္းကိုစက္ဝိုင္းပံုရာသီခြင္တစ္ပတ္ၿပီးတစ္ပတ္လည္ပတ္ျခင္းသေဘာအျဖစ ္ အစဥ္ထာ 
ဝရလည္ပတ္ေနသည္ဟု႐ႈျမငပ္ါသည္။ ထာဝရျဖစ္ျခင္းသည ္ တည္ၿငိမ္၊ တည္ၿမဲေနသည့္အရာ (Fix, 
Stable, Unchangeable) အျဖစ္႐ႈျမင္ပါသည္။ ထုိယံုၾကည္မႈမ်ိဳးသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အေပၚ၌သာ အ 
ေျခခံထားေသာယံုၾကည္မႈ(individual)မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊ အသိုက္အဝန္းတစ္ခုလံုး၏ယံုၾကည္မႈ (communal) 
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အေပၚ၌ အေျခခံထားေသာေၾကာင္ ့ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ေဖာက္ထြက္ခြင့္၊ ကြဲလြဲခြင့္မရွိပါ။ 
ထို႔ေၾကာင္ ့ဤယံုၾကည္မႈဘာသာတရားသည ္အသိုက္အဝန္း၏စည္းလံုးညီၫႊတ္မႈကိုခိုင္မာေစပါသည္။ 

 ထိုမွတဆင္ ့ ေနာက္ထပ္ဘာသာတရားထြန္းကားမႈေခတ္တစ္ေခတ္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ပါသည္။ ထိ ု
ေခတ္ ကာလကိ ု (BC 600) မ(ွAD 600)ခန္႔အထိျဖစ္ေသာ၊ လူသားတို႔၏ဘာသာတရားႏိုးထမႈေရႊေခတ ္
(The Golden Age of Human Religious Enlightenment) ဟုေခၚပါသည္။ ထိုေခတ္အတြင္း ထူးျခား 
ေသာပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္တစ္ဦးခ်င္းတို႔၏ ဘာသာေရးအသိအျမင္၊ ခံစားခ်က္၊ အေတြးအေခၚ၊ ႏိုးထမႈ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ အေရွ႕တိငု္း၌ ဗုဒၶ၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္၊ တာအိုႏွင့္အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၌ ဟီး 
ဗ႐ူးပေရာဖက္မ်ား၊ ေယ႐ႈႏွင့္မိုဟာမက္စသည့္မဟာလူသားမ်ားေပၚထြန္းခဲ့ေသာေခတ္ကာလျဖစ္သည္။ သ ူ
တို႔သည ္ မိမိအသက္ရွင္ေနထိုင္ရာလူမႈပတ္ဝန္းက်င္အသိုက္အဝန္းအတြင္းရွိယံုၾကည္မႈမ်ား၊ က်င့္သံုးမႈမ်ား 
မွေဖာက္ထြက္လ်က ္လူသားတုိ႔အားေလာကီပိုင္းဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ လံုျခံဳမႈအတြက္သာမက ေလာကုတၱရာ 
ဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ လံုျခံဳမႈတို႔ကိုပါၫႊန္ျပသြန္သင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤေခတ္ကာလအတြင္း ေလာကအျမင္ အ 
ေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခင္ကစက္ဝိုင္းပံုေလာကအျမင္မွာ ယခုအခါမ်ဥ္းေျဖာင့္ပံုေလာကအျမင ္(Linear 
Worldview) သို႔ ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ အသိုက္အဝန္းဆိုင္ရာယံုၾကည္မႈ (communal faith) မ ွ
သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၏ယံုၾကည္မႈကိုပို၍အသားေပးလာပါသည္။ လူတို႔အားေလာကီဆိုင္ရာထက ္
ေလာကုတၱရာဆိုင္ရာကိုပို၍ တန္ဖိုးထားရန ္ သြန္သင္လာၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ထိုဘာသာတရားမ်ားကိ ု
ေလာကုတၱရာဆိုင္ရာဘာသာတရားမ်ား (ေလာက+ဥတၱရ=ေလာကကိုလြန္ေျမာက္ျခင္း) (Metacosmic 
Religion) ဟုလည္းေခၚၾကပါသည္။ သို႔ေသာ ္ ေလာကီပိုင္းဆိုင္ရာေအးခ်မ္းမႈ၊ လံုျခံဳမႈ၊ သဟဇာတျဖစ္မႈ၊ 
အက်ိဳးစီးပြားကိလုစ္လ်ဴ႐ႈျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ယခင္ကရွိခဲ့ေသာ (Cosmic Religion) မ်ားကဲ့သို႔ စိုးရိမ ္
မႈ၊ေၾကာက္ရြံ႕မႈ (fear) အေပၚအေျခခံျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ခိုင္မာေသခ်ာေသာ အနာဂတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က ္ future 
hope) ကိုတည္ေဆာက္ေပးပါသည္။တစ္ဖက္မွၾကည့္လွ်င ္ (Cosmic Religion) မ ွလံုးဝ လမ္းခြဲထြက္လာ 
သည္ဟုျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ ္တျခားတစ္ဖက္မွၾကည့္လွ်င၊္ ထိုပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားအားျဖင္ ့ယေန႔ ကမာၻ႕ 
ဘာသာၾကီးမ်ားအျဖစ္ဆက္လက္ထြန္းကားလာေသာဘာသာတရားမ်ားသည ္ထိ ု(Cosmic Religion) မ်ား 
အေပၚ၌အေျခခ်လ်က ္ဆက္လက္ၾကီးထြားျပည့္စံုလာျခင္းသေဘာမ်ိဳးေတြ႕ရပါ သည္။  

ဘာသာတရားမ်ား၏သေဘာသဘာဝအေလ်ာက ္ လူတို႔ကိုစုစည္းေပးရာအင္အားစုၾကီးမ်ားျဖစ္ေပ 
ရာ (Cosmic Religion) မ်ားသည္ လူမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုခ်င္းအား တင္းက်ပ္စြာ စုစည္းေပးထားႏိုင္သည္ကိ ု
ေတြ႕ရပါသည္။ ထိ(ုCosmic Religion) မ်ားသည္ မိမိတည္ရွိရာေနရာအတြင္း၌သာ ဆက္လက္တည္ရွ ိ
ေနၾကေသာ္လည္း၊ ကမာၻ႔ဘာသာတရားၾကီးမ်ားအျဖစ္ေပၚေပါက္လာေသာ ယံုၾကည္မႈစနစ္မ်ားသည ္ မိမ ိ
တို႔ရွိရာေနရာေဒသ၌သာမက ကမာၻအရပ္ရပ္သို႔ေက်ာ္လႊားပ်ံ႕ႏွံ႕သြားၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ မိမိတို႔၏ ေဒ 
သႏွင့္မ်ိဳးႏြယ္စု၏စည္းေဘာင္မ်ားကိုေဖာက္ထြက္လ်က္၊ ေဒသယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လူမ်ိဳးစုအမ်ားကိ ုစုစည္း ေပး 
ႏိုင္ေသာအင္အားစုၾကီးအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိလာၾကပါသည္။ မိမိအေျခခံထားေသာယခင(္Cosmic Religion) 
မ်ားႏွင့္တူညီခ်က္မ်ား (similarities) ရွိသကဲ့သို႔၊ အေျခခံက်ေသာကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ား (dissimilarities) 
မ်ားလည္းရွိပါသည္။ဆက္စပ္မႈ(continuity)မ်ားရွိသကဲ့သို႔လံုးဝအသစ္ျဖစ္ေသာအျမင္မ်ား(Discontinuity) 
ရွိပါသည္။  ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ (Cosmic Religion) မ်ားသည္ (Open Faith System) မ်ားဟု ေျပာ 
ႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းအေပၚထပ္ဆင့္တည္ေဆာကသ္ည့္ မည္သည့္ကမာၻ႔ဘာသာတရားကိုမ 
ဆိလုက္ခံႏိုင္ရန္အတြက ္တံခါးဖြင့္ထားေသာသေဘာကိုေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ ္ထိ ု (Cosmic Religion) 
မ်ားအေပၚအေျခခ်တည္ေဆာက္လာေသာ ကမာၻ႕ဘာသာတရားၾကီးမ်ားကမ ူ ျပည့္စံုေသာယံုၾကည္မႈ စနစ ္
တစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္ျဖစ္ရာ၊ အျခားမည္သည့္အသစ္ဝင္လာေသာ အရာမ်ားကိုမ ွ လက ္
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မခံႏိုင္ေတာ့သည့္သေဘာမ်ိဳး (Closed Faith System) ျဖစ္လာၾကပါသည္။ တိက်ခိုင္မာေသာ ယံုခ်က္မ်ား 
(Doctrines)၊ ႏွင့္က်င့္သံုးမႈမ်ား (Practices) ကိုခ်မွတ္လာၾကပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္ ့ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ကမာၻ႕ဘာသာတရားၾကီးမ်ား၏သာသနာျပဳျခင္းမ်ားအတြင္းယခင္ရွိထားႏွင့္ေသာ (Cosmic Religion) မ်ား 
အားလံုးဝပေပ်ာက္သြားေစၿပီး၊ မိမိတို႔၏ယံုၾကည္မႈစနစ္ျဖင့္အစားထိုးႏိုင္မည္ဟုယံုၾကည္ၾကပါသည္။ သို႔ 
ေသာ္လက္ေတြ႕တြင ္ ေလာကီႏွင့္ေလာကုတၱရာကိစၥတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုလံုးဝသက္ဆိုင္မႈမရွိဘဲ သီး 
ျခားကင္းကြာသည့္အရာမ်ားမဟုတ္သျဖင္ ့ ေလာကီေလာကုတၱရာႏွစ္ျဖာေသာအက်ိဳးကိုေပးႏိုင္ရန္အတြက ္
ဟုဆိုပါက၊ ေဖာ္ျပခဲ့ရာ (Cosmic) ႏွင္ ့ (Metacosmic) ဘာသာတရားမ်ားသည ္ တစ္ခုကိုတစ္ခ ု အျပန ္
အလွန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (Mutual Transformation, Mutual Enrichment) အေထာက္အကူျပဳမႈ ျဖစ္ေစ 
လ်က ္ လူသားတို႔အားအက်ိဳးျပဳေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ လူဟူေသာသတၱဝါသည ္ ေလာ 
ကီဆိုင္ရာသတၱဝါသက္သက္မွ်သာမဟုတ္၊ ေလာကီေလာကုတၱရာႏွစ္ျဖာေသာစိတ္တို႔ျဖင္ ့ စုေပါင္းတည ္
ေဆာက္ထားေသာ သတၱဝါလည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

 ထိုေလာကုတၱရာဘာသာတရားမ်ားအျဖစ္ေပၚေပါက္လာေသာ ကမာၻ႕ဘာသာၾကီးမ်ားသည ္ ေလာ 
ကီဘာသာတရား (Cosmic Religion) မ်ားကိုႏွိမ္နင္းလ်က္ပေပ်ာက္သြားေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဟ ုတစ္ခ်ိန ္
ကယူဆခဲ့ၾကသကဲ့သို႔ မိမိတို႔ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိရာေဒသအသီးသီးရွ ိ အျခားေသာကမာၻ႕ဘာသာတရားၾကီးမ်ား 
ကိုလည္းႏွိမ္နင္းပေပ်ာက္ေစႏိုင္မည္ဟုယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ ္လက္ေတြ႕တြင္မည္သည့္ကမာၻ႕ ဘာ 
သာတရားတစ္ခုကမွ်အျခားေသာကမာၻ႕ဘာသာတရားတစ္ခုအေပၚအႏိုင္ယူႏွိမ္နင္းျခင္း၊ ေခ်ဖ်က္အစားထိုး 
ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္အခ်ိဳ႕က ထိုသို႔ေခ်ဖ်က္အစားထိုးဝင္ေရာက္မႈသာဓကမ်ားကိ ု ေခတ္သစ္သမိုင္းအ 
တြင္းေထာက္ျပႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ကမာၻ႕ဘာသာၾကီးမ်ားအၾကားတစ္ဘာသာႏွင့္တစ္ဘာသာ ေခ်ဖ်က္ အ 
စားထိုးေနၾကျခင္းမွာတရားသေဘာအေပၚအေျခခံ၍မဟုတ္ဘဲ၊ အျခားေသာယဥ္ေက်းမႈေၾကာင္း စီးပြားေရး၊ 
ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င ္ ယေန႔ေခတ္သစ္ကမာၻတြင ္ ဘာသာ 
ေရးေၾကာင့္ေပၚေပါက္ေနေသာပဋိပကၡမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုၾကားသိျမင္ေတြ႕ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း 
သည္ စင္စစ္အားျဖင္ ့ “တရား” ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ “ဘာသာ” ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာေပါက္ရန ္ လိ ု
အပ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘာသာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမ်ိဳးေရးတို႔၏ႏွီးႏြယ ္ဆက္စပ ္
မႈပံုစံမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပံုစံမွန္ေသာအက်ိဳးျပဳဆက္စပ္မႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔၊ ပံုစံမမွန္ေသာအျပန္အလွန ္ အ 
သံုးခ် အျမတ္ထုတ္ေသာ ဆက္စပ္မႈမ်ားလည္းရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

 စင္စစ္အားျဖင္ ့ ဘာသာတရားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ထိုယဥ္ေက်းမႈအသိုက္အဝန္း၏လူမႈဘဝဖြဲ႕စည္း 
တည္ေဆာက္မႈကိုသီးျခားစီခြဲျခား႐ႈျမင္၍မရေသာ္လည္း၊ တရားသေဘာျဖင့္အစဥ ္ ျပန္လည္ခ်ိန္ထိုး႐ႈျမင္ရန ္
လိုအပ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တရား (The Truth  - သမၼာတရား၊ သစၥာတရား၊ ဓမၼ) သည္ ဘာသာ တ 
ရားၾကီးမ်ားအားလံုး၏အတြင္း၌သိမ္ေမြ႕နက္နဲစြာအေျခခံလ်က္တည္ရွိေနေသာ္လည္း၊ ထိုတရားအေပၚေဖာ ္
ျပပံု၊ ႐ႈျမင္သြန္သင္ပံုႏွင့္က်င့္သံုးပံုတို႔သည ္ဘာသာတရားတစ္ခုႏွင့္တစ္ခ ုကြဲျပားျခားနားႏိုင္ပါသည္။ ယေန႔ 
ဘာသာတရားၾကီးမ်ားအၾကား အၾကမ္းအားျဖင္ ့ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားၾကရာ၌ (Theistic Religions) ႏွင္ ့
(Non-theistic Religions) ဟူ၍ရွိေပရာ၊ (Theistic Religions) မ်ားက ထိုတရားကိုပုဂၢိဳလ္အသြင္ေဆာင ္
လ်က ္ (Personification) ေဖာ္ျပတတ္ၾကပါသည္။ (Nontheistic Religions) မ်ားက ထိုသို႔ပုဂၢိဳလ္အသြင ္
ေဆာင္လ်က္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳၾကပါ။ သို႔ေသာ(္Theistic Religions)ေရာ (Nontheistic Religions)မ်ားပါ သ 
ေဘာတူၾကသည့္အခ်က္မွာ ထိုသိမ္ေမြ႕နက္နဲရာအမွန္တရားသည္အႏိၱမအမွန္တရား (Ultimate Truth) 
ျဖစ္ၿပီး၊ မည္သည့္အရာႏွင့္မွ်ႏိွဳင္းယွဥ္၍မရေသာ တုႏႈိင္းမဲ့သဘာဝရွိေၾကာင္း၊ အျခားအရာအားလံုးကိ ုေက်ာ္ 
လႊားသည့္သေဘာရွိေၾကာင္း (The Transcendent) ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့သိမ္ေမြ႕နကန္ဲေသာ အမွန ္
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တရားတစ္ခုလံုး(The Whole) သည္၊မည္သည့္အရာႏွင့္မွ်ေဖာ္ျပ၍မလံုေလာက္ႏိုင္ေသာ (Inexpressible) 
အရာျဖစ္သျဖင့္၊ ေဖာ္ျပခ်က္အားလံုးသည ္ သက္ဆိုင္ရာေဝါဟာရစကားလံုးအကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင္ ့
ျပည့္စံုစြာေဖာ္ျပရန္မည္သို႔မွ်မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထိုသိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာအမွန္တရားသည ္ တစ္ခုတည္းသာရွိသည ္
ဟ ု(The Truth is One) ယံုၾကည္ခံယူပါက၊ ထိုဘာသာတရားအသီးသီး၏ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား(Expressions) 
သည္၊ ထိုသိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ၊ တစ္ခုတည္းေသာအမွန္တရား၏ျခားနားေသာ မ်က္ႏွာစာမ်ားသာ ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင္ ့အျခားေသာတရားကိုသြန္သင္ေဖာ္ျပေနသည္ဟုယူဆ၍မရပါ။ တစ္နည္းဆိုရေသာ ္ထိုတစ္ခုတည္း 
ေသာ အမွန္တရားသည ္မ်က္ႏွာစာအမ်ားရွိေၾကာင္း (One Truth - Many Faces) နားလည္ရပါသည္။ ထိ ု
အခါဘာသာတရားတစ္ခုစီသည ္ ထိုတစ္ခုတည္းေသာအမွန္တရား၏မ်က္ႏွာစာမ်ား၊ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 
(Expressions)၊ အနက္ဖြင့္ခ်က္မ်ား (Interpretations) ႏွင္ ့ က်င့္သံုးမႈမ်ား (Practices) ျဖစ္ေနေၾကာင္း 
ထင္ရွားသည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္၊ အနက္ဖြင့္ခ်က္ႏွင့္က်င့္သံုးမႈမ်ားသည ္ဘာသာ တ 
ရားတစ္ခုတည္းအတြင္း၌ပင္လွ်င္ေခတ္အေျခအေန၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ပထဝီေနရာေဒသႏွင္ ့ ဘာသာစကား 
ကြဲျပားမႈ အေပၚမူတည္၍ျခားနားႏိုင္ေၾကာင္းသတိျပဳရပါမည္။ 

(ဟိႏၵဴ)ဘာသာ       
(ဗုဒၶ)ဘာသာ 
(ဂ်ဴး)ဘာသာ    တရား (The Truth) 
(ခရစ္ယာန္)ဘာသာ 
(အစၥလာမ္)ဘာသာ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ဤေနရာတြင ္ တစ္ခုတည္းေသာတရားကိုေဖာ္ျပက်င့္သံုးေနသည္ဟူေသာ ဘာသာတရားမ်ား အ 

ၾကား အဘယ္ေၾကာင့္ျခားနားမႈမ်ားရွိေနရသနည္းဟုေမးစရာရွိလာပါသည္။ ျခားနားမႈမ်ားသည ္ တရား 
ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ၊ ထိုဘာသာၾကီးမ်ားေပၚေပါက္လာရာႏွင့္ဆက္လက္ထြန္းကားရာ လူတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
ဘာသာစကား၊ ပထဝီေနရာေဒသ၊ ေလာကအျမင္၊ လူမႈစီးပြားေရးႏွင္ ့ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင္ ့
ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ထိုဘာသာတရားၾကီးမ်ားသည္က်မ္းအေျခခံဘာသာတရားၾကီးမ်ား (Scriptural 
Religions) မ်ားျဖစ္ၾကေပရာ၊ ထိုစာေပက်မ္းဂန္မ်ားအားေရးသားျပဳစုသည့္ဘာသာစကားႏွင္ ့ထိုဘာသာ စ 
ကားအေျချပဳရာေခတ္အခ်ိန္အခါရွ ိ ေလာကအျမင္၊ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပထဝီႏိုင္ငံေရးတို႔အေပၚမ်ားစြာမူတည္ပါ 
သည္။ သို႔ေသာ ္ ထိုဘာသာတရားၾကီးမ်ား အေျချပဳရာစာေပက်မ္းဂန္မ်ားသည္ေပၚထြန္းရာ ေခတ္အခ်ိန ္
အခါက လူသားတို႔ကိုသာအက်ိဳးျပဳသည္မဟုတ္ဘဲ၊ ေျပာင္းလဲလာသည္ ့ေခတ္အဆက္ဆက္ႏွင္ ့ယဥ္ေက်း 
မႈနယ္ပယ္အသီးသီးမွလူသားတုိ႔အားဆက္လက္အက်ိဳးျပဳေနသည္ကိုမေမ့အပ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင္ ့ ကြဲျပားျခား 
နား၍ကန္႔သတ္ေဘာင္အတြင္း၌သာရွိေသာ ဘာသာစကားအေပၚအေျခခံတည္ေဆာက္ထားသည္မွာ မွန ္
ေသာ္လည္း၊ မေျပာင္းလဲေသာတစ္ခုတည္းေသာအမွန္တရားအတြင္း အေျခစိုက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင ္
ရွားပါသည္။  
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ထိုသို႔ျဖစ္ရာထိုဘာသာတရားၾကီးမ်ားကိုတစ္ခုတည္းေသာအမွန္တရား၏ေပၚလြင္ထင္ရွားရာႏွင့္ထို
တစ္ခုတည္းေသာဘာသာတရား၏ျပည့္စံုျခင္းသို႔ ဦးတည္သြားေနေသာလမ္းခရီး (The Way- မဂၢ) အျဖစ ္
႐ႈျမင္ရပါသည္။ ထိုသို႔ခရီးျပဳရာတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ျခားနားခ်က္မ်ားအား အဆံုးစြန္အမွန္တရား(ပရမတၱသစၥာ) 
အျဖစ္မွတ္ယူမိပါက အဆံုးစြန္အမွန္တရား (Absolute Truth) ကြယ္ေပ်ာက္သြားေပမည္။ ကြဲျပားျခား 
နားမႈမ်ားသည ္အေရးမၾကီးဟုေျပာေနျခင္းမဟုတ္ပါ။သို႔ေသာ္ထိုကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားသည ္ယဥ္ေက်းမႈ၊ဘာ 
သာစကား၊ေလာကအျမင္စသည္တို႔အေပၚမူတည္ေသာသမဒုၶိသစၥာ (relative truth) မ်ားသာျဖစ္ေပရာ 
ပရမတၱသစၥာကိုဖံုးလႊမ္းမသြားသင့္ပါ။ ပရမတၱသစၥာကိ ု မ်က္ေျချပတ္သြားသည္အထ ိ သမုဒၵိသစၥာမ်ားက 
အတားအဆီးျဖစ္ေစပါက ယင္းသည္အသက ္ (Life)၊ အသက္ရွင္ျခင္းလမ္းခရီးမဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ 
မုန္းတီးမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင္ ့ ေသေၾကပ်က္စီးျခင္းသို႔သာဦးတည္သြားေစေသာ လမ္း 
ခရီးမ်ားျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။  

ယေန႔ဘာသာတရားမ်ားသည ္ ထိုသုိ႔မျဖစ္ရန္အတြက ္ အထူးသတိျပဳသင့္ေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ ္
ေပသည္။ စင္စစ္အားျဖင္ ့ ဘာသာတရားမ်ားသည ္ ထာဝရၿငိမ္းေအးျခင္းသို႔ပို႔ေဆာင္သည့္လမ္းခရီးမ်ား 
(The Way of Life) အျဖစယ္ေန႔လူသားတို႔အားအက်ိဳးျပဳရန္ဆိုပါက၊ တစ္ဘာသာႏငွ့္တစ္ဘာသာ အၾကား 
တရား (The Truth) ကိုသာေစ့ေစ့႐ႈလ်က ္အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ယံုၾကည္မႈ၊ေလးစားမႈ၊ပူးေပါင္းေဆာင ္
ရြက္မႈတို႔ကိုျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေသာအျပန္အလွန္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း (Interfaith Dialogue) ကိ ုအေလး အနက ္
ထားတည္ေဆာက္သင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ ဘာသာတရားမ်ားသည ္ပဋိပကၡမ်ား၏ အရင္းအျမစ္မ်ားသဖြယ ္
အသံုးခ်ခံေနရျခင္းမွလြတ္ေျမာက္လ်က ္လူသားအားလံုးအတြက္ၿငိမ္းခ်မ္း၍ တရားမွ်တသည့္ကံလုံ ု ၾကြယ္ဝ 
ျပည့္စံုေသာ လူ႕အသိုက္အဝန္းၾကီးတည္ေဆာက္ရန္အတြက ္အရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ ္အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေပမည္။ 
ယေန႔ကမာၻက ရင္ဆိုင္ေနရေသာျပႆနာမ်ားသည ္ မည္သည့္ဘာသာတရားတစ္ခုတည္းအားျဖင့္မွ်သာ 
ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္သည္မဟုတ္ဘဲ၊ အားလံုးအတူတကြလက္တြဲေျဖရွင္းၾကမွသာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ ္
သည္။ သို႔ေသာ ္ယေန႔ကမာ႔ၻျပႆနာမ်ား၏အေျဖသည ္မိမိတို႔ဘာသာတစ္ခုတည္းအတြင္း၌သာရွိသည္ဟ ု
ခံယူခ်က္မ်ား (Exclusivism) မ်ားေၾကာင္၊့ ဘာသာတရားမ်ားအၾကား ေသြးကြဲေအာင္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခ ု ၿပိဳင ္
ဘက္မ်ား၊ ရန္ဘက္မ်ားအျဖစ္ေရာက္ရွိသြားေအာင္ေသြးထိုးလွဳံ႕ေဆာ္လ်က္၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ အရင္းအျမစ ္
မ်ားအျဖစ္သို႔အလြယ္တကူပံုေျပာင္းပစ္ႏိုင္ပါသည္။ စင္စစ္အားျဖင္ ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ ဘံုလူသားဘဝ 
(Common Humanity) အတြင္း႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနၾကရလ်က္၊ ဘံုဆင္းရဲဒုကၡ (Common Suffering) ကိ ု
အတူတကြရင္ဆိုင ္ခံစားေနၾကရၿပီး၊ ထိုမ ွလြတ္ေျမာက္ရန ္အတြက္ဘံုအနာဂတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က ္(Common 
Hope)၊ ဘံုအနာဂတ ္ (Common future) ကိအုတူတကြတည္ေဆာက္ေနၾကရသူခ်င္းသာျဖစ္ၾကပါသည္။ 
ထိုအခ်က္ကိုေမ့ေလ်ာ့သြားၾကပါက ဘာသာတရားမ်ားသည ္ အတၱကိုသာၾကီးထြားလာေစသကဲ့သို႔ ျဖစ ္
သြားေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ဘာသာတရားအားလံုး၏အႏွစ္သာရကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက “ငါ” စဲြ 
အတၱကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ ျငင္းပယ္ရန္ႏွင္ ့ န-အတၱ(အနတ)ၱ ကိုတည္ေဆာက္ရန ္ လမ္းျပသြန္သင္ေနၾကသည ္
ခ်ည္းသာျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါမည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ ္တရားသေဘာလက္လြတ္သြားေသာဘာသာ 
ဆိုပါက၊ ထိုဘာသာသည ္ အတၱကိုပိုမိုၾကီးထြားရန္အားေပးေသာသေဘာသို႔ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ေၾကာင္း သ 
တိေပးရင္း၊ တရား (The Truth) ၌ေမြ႕ေလ်ာ္သူအတြက ္ ဘာသာကြဲျပားမႈသည ္ အဓိကမက်ေၾကာင္း ႏွိဳး 
ေဆာ္လိုက္ရပါသည္။ 


