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ညီညေ
ီ က်ာ္သည္ စင္ကာပူအမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ရွိ အာရွဥပေဒေရးရာေလ့လာေရးစင္တာမွ
ပါရဂူဘ႔လ
ြဲ ြန္သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ႏိုငင
္ ေ
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ဥပေဒ၊ ဘာသာေရး၊ လူထုလႉပ္ရာွ းမႉ၊ ႏိင
ု ္ငံသားျဖစ္မ၊ႉ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနည္းက်
အုပခ
္ ်ဳပ္မႉတ႔၏
ို လူမဥ
ႉ ပေဒေရးအရႏွင့္ ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးအရ ရွဳေထာင့္ႏင
ွ ့္ သြင္ျပင္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားေလ့လာသည္။
၎၏ ေလ့လာသုေတသနျပဳမႉသည္ ျမန္မာႏိုင္ငအ
ံ ေၾကာင္းကို အဓိကထားေသာ္လည္း ၎၏
အဓိကစိတ္ဝင္စားရာျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ မြတ္စလင္တ႔၏
ို
ျဖစ္တည္မႉတ႔ႏ
ို ွင့္ ဆက္စပ္ကာ သီရိလကၤာႏိုငင
္ ံတြင္ ျဖစ္ပာြ းေနသည္ကိုလည္း
နီးနီးကပ္ကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည္။ ၎၏ သုေတသနမ်ားကို
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ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ပုႏ
ံ ွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ဆက္လက္ထတ
ု ေ
္ ဝမည့္ မြတ္စလင္ျဖစ္တည္မ၊ႉ ႏိင
ု င
္ ံသားျဖစ္မ၊ႉ
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတစ
္ လင္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒနည္းက်အုပ္ခ်ုဳပ္မႉတ႔ႏ
ို ွင့္ ပတ္သက္ေသာ
စာတမ္းမ်ားလည္း တည္းျဖတ္စာအုပ္မ်ားထဲတင
ြ ္ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။
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အဓိပၸါယ္ဖြင့ဆ
္ ိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘာသာေရးအဝန္းအဝိင
ု း္
၁.၁
၁.၂

အခန္း ၂

ဘာသာေရးႏွင့္ လူစ၏
ု အဓိပၸါယ္ဖြင့ဆ
္ ခ
ို ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုငင
္ ရ
ံ ွိ ဘာသာေရးအဝန္းအဝိင
ု း္

ဘာသာေရးလြတလ
္ ပ္ခြင့ႏ
္ ွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား
ံ ေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခားဥပေဒ
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ု င္ဂ်ာမ်ားအစြနး္ ေရာက္လာျခင္းႏွင့ ္ ရခိင
ု အ
္ ၾကမ္းဖက္မ ႉ
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ဗုဒၶဘာသာအမိ်ဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ၎၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႉ
၄.၁
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ု း္ ေနာက္ခအ
ံ ေနအထား

၄.၂

လက္ရအ
ွိ ေနအထား

မ်က္ေမွာက္ကာလရွိ ဘာသာမ်ားအခ်င္းခ်င္း
္ သာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
တင္းမာမႉအေပၚ ဥပေဒအရႏွင့္ ဥပေဒအရမဟုတေ
တု႔ျံ ပန္ျခင္း
၅.၁

မီဒယ
ီ ာမ်ားႏွင့္ တယ္လက
ီ ြနျ္ မဴနီေကးရွငး္ မ်ား လြတလ
္ ပ္လာျခင္း

၅.၂
၅.၃

ဥပေဒအရေျဖရွငး္ ရန္ ေျပာဆုိပမ
ုံ ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား
ဥပေဒေၾကာင္းအရမဟုတေ
္ သာစကားမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား
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နိဂးုံ
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

နိဒါန္း
ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကိလ
ု ူမ်ားစု ကိုးကြယ္ေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငင
ံ ါးခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုငင
္ ံတြင၂
္ ၀၁၁ ခုႏွစ္မွ
စတင္ကာ ဒီမိက
ု ေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ၿပီး လြနခ
္ ဲ့ေသာ ခုႏွစႏ
္ ွစအ
္ တြင္း
ရံဖန္ရံခါ အၾကမ္းဖက္အသြငေ
္ ဆာင္ၿပီး ရံဖန္ရခ
ံ ါ အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ပါေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္။
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ြ ့က
္ ို ထိခိုက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး
အထူးသျဖင့္ တစ္ႏိုငင
္ ံလုံးတြင္ ရွိၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစုႏွင့္ မြတ္စလင္လန
ူ ည္းစုမ်ားအၾကား
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထိင
ု မ
္ အ
ႈ ေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ လြနခ
္ ဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ပါဝါ၊
ၾကန္အင္လကၡဏာႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုငေ
္ သာ ႏိင
ု င
္ ံေရးကိစၥတို႔တြင္ ဘာသာေရးသည္
အင္အားေကာင္းေသာ အေျခခံတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ ေပၚထြန္းလာခဲ့ကာ
အစိုးရက ဘာသာေရးကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယေ
္ ျဖရွင္းမႈအေပၚတြင္
အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငအ
ံ တြင္းရွိ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့အ
္ ေနအထား၊
အစိုးရ၏ အခန္းကဏၭ၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး၊ ဘာသာဝင္အုပစ
္ ုတစ္ခႏ
ု ွင့္
တစ္ခအ
ု ၾကားႏွင့္ အုပစ
္ ုတစ္ခုအတြင္း ပူးတြေ
ဲ နထိင
ု ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျခား
အျခင္းအရာမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ ပုစ
ံ ံမ်ားကုိ ယခုေလ့လာမႈက သုံးသပ္ထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငရ
ံ ွိ ဘာသာေရး၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ 1့္ ႏွင့္ ဘာသာမ်ားအၾကားဆက္ဆေ
ံ ရးတိ႔မ
ု ွာ ဥပေဒႏွင့္သာ
သက္ဆိုင္သည္မဟုတေ
္ ပ။ ဘာသာေရး၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့ႏ
္ င
ွ ့္ ဘာသာမ်ားအၾကားဆက္ဆံေရးတို႔ႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ့ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာရုံႏွင့္ လုံေလာက္မည္မဟုတ္ဘဲ ဘာသာမ်ား
အၾကားဆက္ဆံေရး၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့ရ
္ ွိျခင္းႏွင့္ မရွိျခင္းတို႔ႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္စုံစြာ နားလည္ႏင
ို ္မည္မဟုတေ
္ ခ်။ အဆိပ
ု ါ ကိစၥရပ္မ်ား၏
ဥပေဒ၊ လူမႈေရး၊ ႏိုငင
္ ေ
ံ ရး၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကိုပါ
ပူးတြဲေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ယခု စာတမ္းသည္ ျမန္မာ့ဥပေဒပါ ဘာသာေရးႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လူမေ
ႉ ရး ႏိုငင
္ ေ
ံ ရး သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိပါ ပူးတြဲတင္ျပထားသည္။
လြန္ခေ
ဲ့ သာႏွစမ
္ ်ားအတြင္း ျပႆနာအျဖစ္ဆုံးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိခေ
ဲ့ သာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္
မြတ္စလင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အဆိုပါ ဆက္ဆံေရးက ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့အ
္ ေပၚ သက္ေရာက္မရ
ႈ ပ
ွိ ုံကုိ
အဓိကထား တင္ျပထားသည္။
သို႔ရာတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့၏
္ ပိုျပည့္စုံၿပီး အေသးစိတ္ေသာ ရုပ္ပုံလႊာကုိ ထင္ဟပ္ေစရန္အတြက္
လူမ်ားစု ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ေသာ ဘာသာေရးအုပစ
္ မ
ု ်ားအပါအဝင္ အျခားဘာသာေရး
အုပစ
္ ုမ်ားအေၾကာင္းကုိလည္းအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ ယခုေလ့လာမႈက
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒ၊ အျခားဥပေဒမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား၊ ႏိုငင
္ ံတကာႏွင့္
ျပည္တင
ြ ္း လူ႔အခြင့အ
္ ေရး အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ား၊ ပညာရပ္ဆင
ို ္ရာ ေရးသားခ်က္မ်ား၊
မူဝါဒႏွင့္ဆိုင္သည့္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာေရးသားတင္ျပခ်က္မ်ားကို အေျခခံထားသည္။
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့ႏ
္ င
ွ ့္ ပတ္သက္ေသာ အခြင့အ
္ ေရးမ်ား
(အဓိကအားျဖင့္ ဘာသာတစ္ခုကို ယုံၾကည္ စြန႔လ
္ ႊတ္ ေျပာင္းလဲကိုးကြယ္ႏိုင္ခင
ြ ့၊္
ဘာသာေရးဖိႏွိပခ
္ ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမွ လြတ္ကင္းႏိုငခ
္ င
ြ ္ႏ
့ ွင့္ ဘာသာတစ္ခုကို လြတ္လပ္စြာ က်င့္သုံးပိုင္ခင
ြ ့)္ ႏွင့္
လူတစ္ဦး သိ႔မ
ု ဟုတ္ လူတစ္စအ
ု ေပၚ အဆုိပါ အခြင့အ
္ ေရး သုံးခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခြျဲ ခားဆက္ဆံခရ
ံ ျခင္းႏွင့္
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ဘာသာေရးႏွ င့္ ယုံၾကည္ မႉလြတ္လပ္ ခြင့္သည္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အ ေရးဥပေဒ၏ အေရးႀကီးေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သ ည္။
ဤအစီရင္ခံစာကဘာသာေရးလြတ္လပ္ ခြင့္အတြက္ ႏို္င္ငံတကာ ဥပေဒစံႏႉန္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္မေဆြးေႏြးထားပါ။ ေနာက္ခံ
အေသးစိတ္ကိုသိလိုလွ်င္ ၾကည့္ပါ။ https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx.
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ဖိႏွိပခ
္ ံရျခင္းမ်ားကို တစ္ခခ
ု ်င္း တစ္ခ်က္ခ်င္း ေဖၚျပထားတတ္ေသာ ႏိုငင
္ ံအလိုက္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြ
င့္ အစီရင္ခံစာမ်ား၏ သုံးေလ့သုံးထရွိေသာ ပုစ
ံ ံကို ယခုစာတမ္းက အသုံးမျပဳထားေပ။2
ျမန္မာႏိုင္ငရ
ံ ွိ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့ႏ
္ ွင့္ ဘာသာတစ္ခုႏွင့တ
္ စ္ခအ
ု ၾကား ဆက္ဆံေရးတို႔ႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ လူမေ
ႉ ရး၊ ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႉႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ယခုစာတမ္းက တင္ျပထားသည္။ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်ေသာ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားကုိ လူတစ္စႏ
ု ွင့္
တစ္စအ
ု ၾကား ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡအျဖစ္ သက္သက္သာ မရွဳျမင္ဘဲ အစမွ အဆုံးတိုင္ အေရးအၾကီးဆုံးျဖစ္ေသာ
အစိုးရ၏ အခန္းကိ3ု စာတမ္းတစ္ခုလုံးတြင္ မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာဥပေဒ၏
အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ အစိုးရ၏ တာဝန္ရွိမႉသည္ အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာဥပေဒ၏ ေနာက္ထပ္
အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ႏိုငင
္ ံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆင
ို မ
္ ႉႏွင့္ ရံဖန္ရခ
ံ ါ
ထိပ္တိုက္တိုးတတ္ပုံကို အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့အ
္ ပါအဝင္
လူ႔အခြင့အ
္ ေရးတို႔ကို ေလးစား ကာကြယ္ ျပည့္မီေအာင္ လုပရ
္ မည္မွာ အစိုးရ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူပါသည္။4
ကာလလႊမ္းျခဳံမႉ အရ ကိုလိုနေ
ီ ခတ္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရခါစႏွစ္ မ်ားတြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးထားေသာ္လည္း ၁၉၉၀ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္ၿပီး လြန္ခေ
ဲ့ သာ
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မ်ားႏွင့ယ
္ ခုေလာေလာဆယ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႉၾကဳံေနရေသာ ျမန္မာ
ႏိုငင
္ ံကို အဓိက တင္ျပထားသည္။
ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ အခန္း ၆ ခန္း ပါဝင္ပါသည္။ ပထမဆုံးအခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံ၏
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ လူအုပ္စမ
ု ်ားကို ရည္ညန
ႊ ္းထားပုမ
ံ ်ားႏွင့္ ႏိုငင
္ ံအတြင္းရွိ
ဘာသာေရး လူဦးေရကို တင္ျပထားသည္။ ဒုတိယအခန္းတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့ႏ
္ ွင့္
ဘာသာတစ္ခႏ
ု ွင့္ တစ္ခၾု ကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္
အျခား ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးထားသည္။ တတိယအခန္းတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့၊္
ဘာသာဝင္မ်ားအၾကားႏွင့္ ဘာသာဝင္တစ္ခႏ
ု ွင့္ တစ္ခအ
ု ၾကား ဆက္ဆံေရးတိ႔ႏ
ု ွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
အစိုးရ၏ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပထားသည္။ စတုတၳအခန္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရး
ဝါဒကုိ ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျခရာခံကာ အခ်ိန္ကာလ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ျပန္ေပၚလာတတ္ပုံ
ႏွင့္ ယင္းက ဘာသာဝင္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခအ
ု ၾကား ဆက္ဆံေရးကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ပုံကို ေဆြးေႏြးထားသည္။
ပဥၥမအခန္းတြင္ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းတိ႔မ
ု ွဥပေဒေၾကာင္းအရေရာ
ဥပေဒႏွင့္ တိုက္ရိုက္မသက္ဆုိင္ဘဲ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ ငံတြင္ ဘာသာဝင္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား
အၾကမ္းဖက္မႏ
ႉ ွင့္ တင္းမာမႉမ်ားကုိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ကင
ို ္ပမ
ုံ ်ားကုိ သုံးသပ္ထားသည္။ ဆဌမအခန္းတြင္
နိဂုံးခ်ဳပ္ကာ လုပေ
္ ဆာင္သင့္သည္မ်ားကုိ အၾကံျပဳထားသည္။
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အခန္း ၁
အဓိပၸါယ္ဖြင့ဆ
္ ိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘာသာေရးအဝန္းအဝိင
ု း္
၁.၁ ဘာသာေရးႏွင့္ လူစ၏
ု အဓိပၸါယ္ဖြင့ဆ
္ ခ
ို ်က္မ်ား
လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငေ
ံ တာ္၏ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒ (ေနာက္ပင
ို ္းတြင္ ‘၂၀၀၈
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒ’ သို႔မဟုတ္ ‘ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒ’ ဟု သုံးႏႉန္းမည္) ႏွင့္ အျခား
တည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္ ‘ဘာသာေရး’ႏွင့္ ‘ဘာသာဝင္လစ
ူ ု’ ကုိ အဓိပၸါယ္ဖင
ြ ့ဆ
္ ိုမႉမျပဳထားပါ။ သိ႔ရ
ု ာတြင္
ယခင္တင
ြ ္ ရွခ
ိ ေ
ဲ့ သာ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အဓိပၸါယ္ဖင
ြ ့ဆ
္ ိုမႉတစ္ခု ရွခ
ိ ဲ့သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒ (တတိယျပင္ဆင္ခ်က္)က ဘာသာ သို႔မဟုတ္ ဘာသာသာသနာကို ဗုဒၶဘာသာ၊
အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ နတ္ကိးု ကြယ္သည့္ဘာသာဟု ဆိုထားသည္။ ၂၀၀၈
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒတြင္မူ ဗုဒၶဘာသာသာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာသာသနာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာသာသနာ၊
ဟိႏၵဴဘာသာသာသနာႏွင့္ နတ္ကုိးကြယ္ေသာဘာသာဟု သုံးႏႉန္းသည္။5 အတူတူဟု ယူဆကာ သုံးစြဲႏိုင္ၿပီး
ဘာသာ သို႔မဟုတ္ ဘာသာသာသနာဆိုသည္မွာ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ယုံၾကည္မႉကို ဆိုလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
အဆိုပါ ေဝါဟာရ ငါးခုမွာ ဗုဒၶဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္
နတ္ကုိးကြယ္ေသာဘာသာဟု ဆိုလိုသည္။
သို႔ရာတြင၂
္ ၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊
ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ နတ္ကိးု ကြယ္ေသာဘာသာ၊ အျခားဘာသာႏွင့္ ဘာသာမရွိဟ၍
ူ ဘာသာ
ခုႏွစခ
္ ုသတ္မွတၿ္ပီး ေရြးခ်ယ္ခိင
ု ္းခဲ့သည္။6 ဗုဒၶဘာသာသာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာသာသနာ၊
ခရစ္ယာန္ဘာသာသာသနာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာသာသနာႏွင္ ့ နတ္ကိးု ကြယ္ေသာဘာသာတို႔ကို
အဓိပၸါယ္မဖြင့ထ
္ ားေသာ္လည္း ယင္းတိ႔အ
ု ထဲတြင္ နတ္ကိးု ကြယ္ေသာဘာသာပါဝင္ေနျခင္းက
စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္။ လက္ရဖ
ွိ ႔စ
ြဲ ည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ တရားဝင္မဟုတေ
္ သာ
အဂၤလပ
ိ ္ဘာသာျပန္တင
ြ (္ ျမန္မာစာသည္ ရုံးသုံးစာျဖစ္ၿပီး7
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒကို အဓိပၸါယ္ဖင
ြ ့ဆ
္ ိုရာတြင္ ျမန္မာစာျဖင့္ ေရးသားထားခ်က္ကိုသာ အေျချပဳရမည္ျဖစ္သည္8)
နတ္ကုိးကြယ္ေသာဘာသာကို စာလုံးအႀကီးျဖင့္ ေရးထားသားျခင္းက ယင္းကို အျခား
ဘာသာေလးခုႏွင့္ တတန္းတည္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းကို ျပလိုပု ံေပၚသည္။ ‘သာသနာ’ဆိေ
ု သာ
စကားလုံးကိုကား နတ္ကုိးကြယ္ေသာဘာသာ၏ေနာက္တြင္ အျခားေလးခုနည္းတူ ပူးတြဲမသုံးထားျခင္းကလည္း
ယင္းဘာသာတြင္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ က်မ္းစာမရွိမ၊ႉ တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားၿပီး လူစႏ
ု ွင့္ က်င့္သုံးရမႉမ်ား
မရွမ
ိ ႏ
ႉ ွင့္ နတ္ကိးု ကြယ္ေသာ ဘာသာဆိုေသာ ယုံၾကည္မေ
ႉ အာက္တြင္ ယုံၾကည္သူလူစုကိုတျခား ယုၾံ ကည္သူ
မ်ားႏွင့္ ခြဲျခားထားႏိုင္မႉမရွိျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ျဖစ္ဟန္တူသည္။ ‘လူစု’ ဆိုေသာ စကားရပ္ကိုလည္း မဖြင့ဆ
္ ိုထားေသာ္ျငား
ဗုဒၶဘာသာကို လူအမ်ားစုက ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာအျဖစ္ ၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒက ရည္ညန
ႊ ္းထားမႉက
ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစု လူစုတစ္ခုကို ပုံေဖၚရာေရာက္သည္။ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ဆိုသည္မွာ
ႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာသာသနာေတာ္ကို ႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္၏ ႏိုငင
္ ံသားအမ်ားဆုံးကုိးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ
ဂုဏ္ထူးဝိေသသႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ဘာသာသာသနာျဖစ္သည္ဟု ႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္က အသိအမွတ္ျပဳသည္။9

5

Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (ေနာက္ပိုင္းတြင္ constitution), ss 361-2.
Question 7, 2014 Population and Housing Census: Main Questionnaire, available at http://myanmar.unfpa.org/publications/censusquestionnaire (accessed 1 June 2017).
7
Constitution, s 540.
8
Constitution, s 452.
9
Constitution, s 361.
6
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ႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္အဆင့္ေရာ လူအဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္းမွာပါ ျမန္မာႏိုင္ငတ
ံ ြင္ ကုိးကြယ္ၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာကုိ ေထရဝါဒဟု
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္ထားၾကမႉကလည္း ေထရဝါဒႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ တရားမ်ားႏွင့္
က်င့္ၾကံမႉမ်ားကုိ အယူလြဲမွားကာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတႏ
္ ိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားမႉမ်ားလည္း ေနာက္ပင
ို ္းတြငအ
္ ေသးစိတ္
ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာသာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာသာသနာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာသာသနာႏွင့္
နတ္ကုိးကြယ္ေသာဘာသာတို႔ႏွင့္ ယင္းတို႔ကိုကိုးကြယ္ၾကေသာ လူစုတို႔ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံအေျခခံဥပေဒက
လူည္းစုဟု အဓိပၺါယ္ မဖြင့ထ
္ ားေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာကို လူမ်ားစုဟု ဆိုထားျခင္းက
ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္သူမ်ားကို လူနည္းစုဟု လူ႔အုပ္စုသေဘာအရ ရည္ညႊန္းထားသကဲ့သ႔ို ျဖစ္ေနသည္။
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒတြင္ ’ဘာသာေရးေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏင
ွ ့တ
္ စ္ဖက္ တစ္ဂိုဏ္းႏွင့တ
္ စ္ဂိုဏ္း’10
(ေနာက္တင
ြ ္ အေသးစိတေ
္ ဆြးေႏြးထားသည္)ဟုမည္သည့္ဘာသာဝင္လစ
ူ ုကိုမွ် မရည္ညႊန္းဘဲ သုံးစြဲထား
ေသာ ပုဒ္မတစ္ခု ပါဝင္ေနသည္။ ယခု အဆိပ
ု ါ ဘာသာဝင္မ်ား၏ ဘာသာေရးလူဦးေရကို ၾကည့္ၾကမည္။

၁.၂ ျမန္မာႏိုငင
္ ရ
ံ ွိ ဘာသာေရးအဝန္းအဝိင
ု း္
ဇယား ၁ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄11 ခုႏွစ္အထိ ဗုဒၶဘာသာဝင္၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္၊
အစၥလာမ္ဘာသာဝင္၊ နတ္ကိးု ကြယ္သူ၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္၊ အျခားဘာသာဝင္ႏွင့္ ဘာသာမရွေ
ိ သာ လူစုမ်ား၏
အရြယအ
္ စားႏွင့္ တိုးတက္မႉႏွန
ႉ ္းကုိ ေဖာ္ၿပထားသည္။ ျပည္နယ္ သို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ ဇယား ၂ တြင္
ျပထားသည့္အတို္င္း ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ တိင
ု ္းေဒသႀကီး ခုႏွစ္ခု၊ ျပည္နယ္ ငါးခုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္
လူမ်ားစု ျဖစ္သည္။ အခ်က္ သုံးခ်က္က အထူးမွတ္သားထားသင့္သည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္တစ္ခုထဲတြင္သာ လူမ်ားစုျဖစ္ေနၿပီး ကယားျပည္နယ္တြင္
ဗုဒၶဘာသာဝင္လဥ
ူ ီးေရႏွင့္ အတူတူနီးပါး ျဖစ္ေနသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ လူအမ်ား ထင္ထားၾကသလို
ကခ်င္လမ
ူ ်ိဳးမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္လူမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္သည္လည္း ခရစ္ယာန္အမ်ားစု
ကိုးကြယ္ေသာ ျပည္နယ္တစ္ခု မဟုတ္ဘဲ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကသာ လူမ်ားစု ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
တတိယအခ်က္မွာ ဇယား ၂ တြင္ ေဖၚျပထားေသာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ရာခုိင္ႏႉန္းမွာ ဇယား ၁
တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ၄.၃ ရာခုိင္ႏန
ႉ ္းထက္ နည္းေနရျခင္းမွာ သန္းေခါင္စာရင္းက လူတစ္သန္းအေရအတြကရ
္ ွိေသာ
လူတစ္စုျဖစ္သည့္ ‘ရိုဟင္ဂ်ာ’12 မြတစ
္ လင္မ်ားကို ထည့္သြင္း မေကာက္ခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ပိုမ်ားေသာ ရာခိင
ု ္ႏန
ႉ ္းကုိ ရရွိျခင္းမွာ ထည့္သြင္း မေရတြကခ
္ ေ
ဲ့ သာ လူမ်ားကုိ အေရအတြက္
မွန္းဆၿပီး ဘာသာဝင္ လူဦးေရ တြကခ
္ ်က္ရာတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိ႔အ
ု တူပင္ ဇယား ၂ တြင္
ပါရွိသည့္ ထူးျခားေသာ ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ရဗ
ွိ ုဒၶဘာသာဝင္လူမ်ားစုမာွ လည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းမေရတြက္
ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔၏ လူဦးေရကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေသာအခါတြင္
ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ မြတစ
္ လင္လဥ
ူ ီးေရက ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူဦးေရ၏ ထက္ဝက္နီးပါး
ရွိေနသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္နယ္/တိင
ု ္းေဒသႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

10

Constitution, s 364.
ေနာက္ဆုံးသန္း ေခါင္စာရင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး ၎၏ ေရွ႕ကႏွ စ္ခုကို ၁၉၇၃ ႏွင့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေကာက္ခံခဲ့ကာ
ေနာက္ဆုံးႏွစ္ခုအၾကားတြင္ ကြာဟမႉ ၃၃ ႏွစ္ရွိခဲ့သ ည္။
11

12

‘ရိုဟင္ဂ်ာ’ဟူေသာ အမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းအခုံုျဖစ္ မႉက ျမန္ မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားက လြန္စြာျပင္းျပခဲ့ရာ

၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အဓိပၺါယ္ရွိရွိေဆြးေႏြးမႉ မျပဳႏိုင္ေအာင္အထိ အတားအဆီးျဖစ္ခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ရိုဟင္ ဂ်ာမ်ားကိုယ္တိုင္က ၎တို႔တြင္ ကိုယ္ႀကိဳက္ေသာနာမည္ေခၚခြင့္ရွိသ ည္ဟု ေျပာၾကၿပီး ျမန္မ
ာဖက္ကမူ ျမန္ မာ့သမိုင္းတေလွ်ာက္လုံးတြင္ ထိုအ မည္မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ‘ဘဂၤါ လီ’ဆိုေသာအမည္ သို႔မဟုတ္
‘ရခိုင္ျပည္ နယ္မွမြတ္စလင္မ်ား’ဆိုေသာအမည္ကိုသာ သုံးသင့္သ ည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဤစာတမ္းတြင္
‘ရိုဟင္ဂ်ာ’ဆိုေသာ အမည္ကို သုံးစြဲထားသည့္အေၾကာင္းႏွ စ္ခုမွာ ၎တို႔ ၏ ကို ယ္ႀကိဳက္ေသာနာမည္ကို ေခၚခြင့္ရွိျခင္းကုိ
ေလးစားျခင္းႏွင့္ ရိုဟင္ ဂ်ာဆိုမွ ပို သိၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သ ည္။

4

ဇယား ၁။ ၁၉၇၃၊ ၁၉၈၃ ႏွင့ ္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားအရ ဘာသာေရးလူဥးီ ေရ13
ဘာသာ

ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႉ း္

1973

1983

2014

ျပည္ေထာင္စု

100

100

100

ဗုဒၶဘာသာဝင္

88.8

89.4

87.9

ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္

4.6

4.9

6.2

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္

3.9

3.9

4.3

ဟိႏၵဴဘာသာဝင္

0.4

0.5

0.5

နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာ
ဝင္

2.2

1.2

0.8

အျခား

0.1

0.1

0.2

ဘာသာမရွိ

0.1
ထက္နည္း

0.1
ထက္နည္း

0.1

ဇယား ၂။ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိင
ု း္ ေဒသႀကီးမ်ားရွိ ဘာသာေရးလူဥးီ ေရ14

ျပည္နယ္/တို
င္း ေဒ
သႀကီး

ဗုဒၶဘာ ခရစ္ယာန္ဘာ အစၥလာမ္ ဟိႏၵဴဘာ နတ္ကိုး
သာဝင္
သာဝင္ ဘာသာဝင္ သာဝင္
ကြ
ယ္ေသာ
ဘာသာ
ဝင္

အျခား

ဘာသာမ မေရတြ
ရွိ
က္ခဲ့ေသာလူဥးီ ေရ

ျပည္ေ
ထာင္စု

89.8

6.3

2.3

0.5

0.8

0.2

0.1

1,206,353

ကခ်င္

64.0

33.8

1.6

0.4

0.2

0.0

0.0

46,600

ကယား

49.9

45.8

1.1

0.1

1.9

1.2

0.0

ကရင္

84.5

9.5

4.6

0.6

0.1

0.7

0.0

ခ်င္း

13.0

85.4

0.1

0.0

0.4

1.1

0.0

မြန္

92.6

0.5

5.8

1.0

0.0

0.1

0.0

ရခုိင္

96.2

1.8

1.4

0.5

0.1

0.0

0.0

ရွမ္း

81.7

9.8

1.0

0.0

6.6

0.5

0.4

စစ္ကိုင္း

92.2

6.5

1.1

0.1

0.0

0.1

0.0

တနသၤာရီ

87.5

7.2

5.1

0.2

0.0

0.0

0.0

ပဲခူး

93.5

2.9

1.2

2.0

0.1

0.3

0.0

69,753

1,090,000

13
Ministry of Labour, Immigration and Population, The Union Report: Religion: Census Report Volume 2-C (Nay
Pyi Taw: Ministry of Labour, Immigration and Population, 2016), p. 5
14
ယင္း။ p. 3.
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မေကြး

98.8

0.7

0.3

0.1

0.1

0.0

မႏၱေလး

95.7

1.1

3.0

0.2

0.0

0.0

ရန္ကုန္

91.0

3.2

4.7

1.0

ဧရာဝတီ

92.1

6.3

1.4

0.1

0.0

0.1

0.0

ေနျပည္ေတာ္

96.8

1.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

-

6

0.1

0.0
0.0
-

အခန္း ၂
္ ပ္ခြင့ႏ
္ ွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား ၿငိမး္ ခ်မ္းစြာေနႏိုင္ေရး
ဘာသာေရးလြတလ
အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ား
၂.၁ ဖြဲ႔စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ား
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့က
္ ို အာမခံရန္အလိ႔င
ု ွာ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒက ေဖၚျပထားသည္မွာ
ၿငိမဝ
္ ပ္ပိျပားေရးႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သ႔က
ူ ိုယ္က်င့္တရားႏွင့ေ
္ သာ္လည္းေကာင္း၊
ျပည္သ႔က
ူ ်န္းမာေရးႏွင့ေ
္ သ ာ္လည္းေကာင္း၊ဤဖြ႔စ
ဲ ည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒပါ အျခားျပဌာန္း
ခ်က္တ႔ႏ
ို ွင့ေ
္ သာ္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္လွ်င္ ႏိင
ု ္ငံသားတိုင္းသည္ဘာသာ
သာသနာေရး တြင္လြတ္လပ္စြာယူဆႏိုင္ေသာအခြင့အ
္ ေရး၊လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္တည္ေဆာက္
ႏိုငေ
္ သာ အခြင့အ
္ ေရးတို႔ကို အညီအမွ် ရရွိေစရမည္။15
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒက ဘာသာေရးကုိ အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကိုလည္း တားျမစ္ထားသည္။
ႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငေ
ံ တာ္၏ မည္သည့္ႏင
ို ္ငံသားကုိမွ် လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊
ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ရာထူးဌာနႏၱရ၊အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႉ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိုးသမီး၊

ဆင္းရဲခ်မ္းသာ

တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြျဲ ခားမႉမရွေ
ိ စရ။

16

အထက္တြင္ အာမခံထားေသာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့က
္ ို အသိအမွတ္ျပဳထားမႉမွ ေသြဖည္၍
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒက ဘာသာတရားတို႔ကို နာမည္တပ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳထားကာ ယင္းတို႔ကို
ႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္က အကာအကြယ္ႏင
ွ ့္ အေထာက္အပ့ံေပးမည္ဟုလည္း ဆိုထားျပန္သည္။
ႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာသာသနာေတာ္ကို ႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္၏ ႏိုငင
္ ံသားအမ်ားဆုံး ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ
ဂုဏ္ထူးဝိေသသႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဘာသာသာသနာျဖစ္သည္ဟု ႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္က အသိအမွတ္ျပဳသည္။17

ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာသာသနာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာသာသနာႏွင့္
နတ္ကိးု ကြယေ
္ သာဘာသာတိ႔က
ု ို ဤဖြ႔စ
ဲ ည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္ေသာေန႔၌ ႏိင
ု ္ငံေတာ္တြင္
ရွိေနၾကေသာ ကိုးကြယရ
္ ာဘာသာမ်ားဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳသည္။18
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဘာသာသာသနာမ်ားကုိ တတ္ႏင
ို ္သမွ် ကူညီေစာင့္ေရွာက္
မည္။19
အေသအခ်ာ ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ ပထမပုဒ္မႏွစ္ခက
ု ႏိုင္ငသ
ံ ားအမ်ားစုကိးု ကြယ္ေသာ
အထူးဝိေသသႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာေလးခုအၾကား တန္းတူမႉကို
ဖြ႔စ
ဲ ည္္းပုံအေျခခံဥပေဒက ရည္ညန
ႊ ္းထားသည္ကို ေတြ႔ရမည္။ ထို အထူးဘာသာသာသနာဆိုေသာ စကားရပ္ကို
15

Constitution, s 34.
Constitution, s 348.
17
Constitution, s 361.
18
Constitution, s 362.
19
Constitution, s 363.
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အစိုးရႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစုက ဖြ႔စ
ဲ ည္္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္ျ႔ပဳ ျပဌာန္းခဲေ
့ သာ ၂၀၀၈
ခုႏွစ္ကစ၍ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အာဏာတည္ခေ
ဲ့ သာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ေပၚေပၚထင္ထင္
ရည္ညႊန္းသုံးစြဲသည္ကို မေတြ႔ရေသးေပ။ ဗုဒၶဘာသာသည္ လူဥးီ ေရအရ၊ လူမေ
ႉ ရးအရႏွင့္
ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးတြငပ
္ ါ အင္အားၾကီးမားေသာ ဘာသာသာသနာျဖစ္ေနၿပီးသည့္အေလ်ာက္ ယင္း၏
ဥပေဒတြင္ ေဖၚျပထားခ်က္ကို သတိမမူမိျခင္းျဖစ္ႏိုင္သလို မလိအ
ု ပ္သည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္
ဖြ႔စ
ဲ ည္္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ယခင္အပ
ု ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္စစ္အစိုးရ (ႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္ၿငိမဝ
္ ပ္ပိျပားမႉတည္ေဆာက္ေ
ရးအဖြဲ႕(နဝတ)/ႏိင
ု င
္ ံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ) (၁၉၈၈၂၀၁၁)) ၏ လက္ေအာက္တြင္ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ အဆိုပါ အထူးဘာသာသာသနာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
သေဘာတူသည္၊ မတူသည္ကို လူထအ
ု တြင္း ေဆြးေႏြးၾကမႉမ်ား မရွခ
ိ ေ
ဲ့ ပ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္
အထူးဘာသာသာသနာစကားရပ္ႏင
ွ ့္ ယင္းကုိ သုံးစြဲၿပီး အင္အားၾကီးမားေသာ ဘာသာကို ျမွင့တ
္ င္ရာတြင္
အသုံးျပဳႏိုင္စမ
ြ ္းႏွင့္ လူနည္းစုဘာသာမ်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုငစ
္ ြမ္းကုိ
လူထုအၾကား သိရွိနားလည္ထားမႉ မရွေ
ိ ပ။
အထက္ပါ ဖြ႔စ
ဲ ည္္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မသုံးခု (ဆိုလိုသည္မွာ ပုဒမ
္ ၃၆၁ မွ ၃၆၃ အထိ) က ႏိင
ု င
္ ံေတာ္သည္
ဗုဒၶဘာသာသာသနာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာသာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာသာသနာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာသာသနာႏွင့္
နတ္ကုိးကြယ္ေသာဘာသာတို႔ကိုသာလွ်င္ ဘာသာမ်ားဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ကာကြယမ
္ ည္ဟု ဆိလ
ု ိုသည္။
ယင္းက အဆိုပါ ဘာသာ ငါးခုမွ တစ္ခခ
ု ႏ
ု ွင့္ မသက္ဆိုငေ
္ သာ သို႔မဟုတ္ အတိအက် ဆက္ႏြယ္ေနျခင္းမရွေ
ိ သာ
အျခားေသာ ယုံၾကည္မႉမ်ား၊ တရားမ်ားႏွင့္ က်င့္ၾကံမႉမ်ားအတြက္ ဥပေဒမရွိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသည္ကို ေနာက္တြင္
အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးသြားမည့္ ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းကြဲမ်ားႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ ခရစ္ယာန္
ဂိုဏ္းအသစ္မ်ား တြင္ ေတြ႔ရမည္။ အေရးႀကီးသည္မာွ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့က
္ ုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္းဖြ႔စ
ဲ ည္္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့တ
္ ြင္ အပါအဝင္ျ
ဖစ္သည္ဟု လက္ခံထားၿပီးျဖစ္သည့္ ဘာသာေရးမွ လြတ္လပ္ခင
ြ ့က
္ ိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း၊
အကာအကြယ္ျပဳထားျခင္းမရွေ
ိ ပ။20
မည္သ႔ပ
ို င္ တိတိက်က် မရွိေစကာမူ အထက္ပါအဓိပၺါယ္ဖင
ြ ့ဆ
္ ိုခ်က္မ်ားသည္ လူအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
ဥပေဒႏွင့္ လူမႉဘဝတြငပ
္ ါဝင္သည့္ ဘာသာေရးကုိ ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ပုဂၢလိက
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့ဆ
္ ိုသည္ထက္ လူအုပ္စအ
ု လိုက္ က်င့္ၾကံမႉမ်ားႏွင့္ အခြင့အ
္ ေရးမ်ားဟု
ပိုမရ
ို ႉျမင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ပုဂၢလိကဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့က
္ ို အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာ
ဥပေဒတြင္ တိတိက်က် အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ ျမွင့တ
္ င္ထားသည္ (အထူးသျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ
လူအခြင့အ
္ ေရးေၾကညာစာတမ္း ပုဒ္မ ၁၈၊ ႏိုငင
္ သ
ံ ားႏွင့္ ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးအခြင့အ
္ ေရးဆိုငရ
္ ာ အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ စာခ်ဳပ္
ပုဒမ
္ ၁၈ ႏွင့္ ဘာသာေရးသို႔မဟုတ္ ယုံၾကည္မႉအေပၚ အေျခခံၿပီး သည္းမခံမ
ံ ႉႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႉပစ
ုံ အ
ံ ားလုံးကို
အဆုံးသတ္ေစရမည့္ ေၾကညာစာတမ္း) ေအာက္တြငေ
္ တြ႔ရမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဘာ
သာတစ္ခအ
ု တြင္း ပဋိပကၡျဖစ္မႏ
ႉ ွင့္ ဝိဝါဒကြဲျပားမႉမ်ား၏ ဥပမာမ်ားတြင္ဘာသာေရးအခြင့အ
္ ေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
လူတစ္ဦးခ်င္းထက္ လူအပ
ု စ
္ ုလိုက္ အခြင့အ
္ ေရးမ်ားကုိ ဦးစားေပးထားျခင္းက သေဘာထားကြဲလဲြမႉႏွင့္ ပဋိပကၡကို
လက္ေတြ႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ “အုပ္စုတစ္ခုသည္ အုပစ
္ ုဝင္မဟုတ္ေသာ
သူမ်ားႏွင့သ
္ ာမက အုပ္စအ
ု တြင္းရွိ သေဘာထားမတူညေ
ီ သာ အုပစ
္ ုငယ္မ်ားႏွင့္ အျခား အုပ္စဝ
ု င္မ်ားႏွင့္ပါ
ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏိုင္သည့္”21 အတြက္ ျဖစ္သည္။

20
Gidon Sapir and Daniel Statman. "Why Freedom of Religion Does Not Include Freedom from Religion," Law and
Philosophy 24(5) (2005), pp. 467-508.
21
Anat Scolnicov, The Right to Religious Freedom in International Law: Between Group Rights and Individual Rights
(New York: Routledge, 2011), p. 1.
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ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လြတလ
္ ပ္ခြင့မ
္ ်ားကုိ ေယဘုယ် အာမခံၿပီးသည့္ေနာက္ ဖြ႔စ
ဲ ည္္း
ပုံအေျခခံဥပေဒက တျပိဳင္တည္း ကန္႔သတ္ထားျပန္ေသးသည္။ ပါေနက်ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ၿငိ
မ္ဝပ္ပိ ျပားေရး၊ ျပည္သ႔က
ူ ိုယ္က်င့္တရား၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒပါအျခားျပဌာ
န္းခ်က္မ်ားတိ႔အ
ု ျပင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္္းပုံအေျခခံဥပေဒက ေနာက္ထပ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိေသးသည္။
(က)ဘာသာသာသနာေရးဆိုငရ
္ ာ ကုိးကြယ္တည္ေဆာက္မႉသည္ စီးပြားေရး၊ ဘဏၭာေရး၊ ႏိင
ု ္ငေ
ံ ရးႏွင့္
အျခားေလာကီေရးရာ ေဆာင္ရြကမ
္ ႉတစ္ခခ
ု ုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါကပုဒမ
္ ၃၄ ပါဘာသာသာသနာေရး
ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခင
ြ ့မ
္ ်ားတြင္ မပါဝင္ေစရ။
(ခ)ထိသ
ု ႔ို

ဘာသာသာသနာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လြတ္လပ္ေသာ အခြင့အ
္ ေရးမ်ားကုိ ေပးထားေသာ္လည္း

အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးကိစၥႏွင့္ ျပဳျပင္ေရးကိစၥတုိ႔အတြက္ ႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္၏ ဥပေဒျပဳျခင္းကုိ မတားျမစ္ရ။22
အဆိုပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအားလုံးတို႔သည္ ေဝဝါးၿပီး တိတိက်က်
မရွေ
ိ ပ။ ေလးေလးနက္နက္ ဘာသာျပန္ျခင္း၊ သေဘာထားျပဳျခင္းႏွင့္ သုံးသပ္ျခင္းတိ႔က
ု ို ျပဳရန္အလိ႔င
ု ွာ ထိုသို႔
လုပ္ႏင
ို ္ရန္ အခြင့အ
္ ာဏာရွေ
ိ သာ ျမန္မာႏိုင္ငေ
ံ တာ္ဖ႔စ
ြဲ ည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုငရ
္ ာခုံရုံး23က မလုပဖ
္ ူးေသးသလို
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း ပန္ၾကားျခင္းမ်ိဳး မရွေ
ိ သးေပ။ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ဘာသာတစ္ခုခုကို က်င့္သုံးျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ‘စီးပြားေရး၊ ဘဏၭာေရး၊ ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးႏွင့္ အျခားေလာကီေရးရာ ေဆာင္ရြကမ
္ ႉတစ္ခခ
ု ု’ ဆိုသည္မွာ လြန္စြာ
က်ယ္ေျပာၿပီး ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည္ဟု ထင္ရသည္။
‘ေလာကီေရးရာ’ေဆာင္ရြက္မမ
ႉ ်ားကို ကန္႔သတ္ထားမႉႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသေယာင္ရွိၿပီး
ဘာသာေရးကို ႏိင
ု င
္ ံေရးတြင္ အသုံးခ်မႉ (ဝါ) တလြဲသုံးမႉ (ဝါ) အလြဲသုံးစားျပဳမႉကို ဖြ႔စ
ဲ ည္္းပုံအေျခခံဥပေဒက
အတိအလင္း တားျမစ္ထားသည္။
ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးကိစၥအလိ႔င
ု ွာ ဘာသာသာသနာကုိ အလြဲသုံးစားမျပဳရ။ ထို႔ျပင္ လူမ်ိဳးေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ဘာသာေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

တစ္ဖက္ႏွင့တ
္ စ္ဖက္၊

တစ္ဂိုဏ္းႏွင့္

တစ္ဂိုဏ္း

မုန္းတီးျခင္း၊

ရန္မူျခင္း၊ စိတဝ
္ မ္းကြဲျခင္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယေ
္ သာ သို႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာရန္
အေၾကာင္းရွေ
ိ သာအျပဳအမူသည္ဤ ဖြ႔စ
ဲ ည္္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။

ထိုအျပဳအမူမ်ိဳးအတြက္

ျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္ရန္ ဥပေဒျပဌာန္းႏိင
ု ္သည္။
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ဤပုဒမ
္ ၃၆၄ သည္ အေၾကာင္းႏွစခ
္ ုအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ပထမအားျဖင့္ ယင္းက ဘာသာေရးကို ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးတြင္
အသုံးခ်မႉ (ဝါ) တလြဲသုံးမႉ (ဝါ) အလြဲသုံးစားျပဳမႉကို တားျမစ္ထားသည္။ ဒုတိယအားျဖင့္
ယင္းက ဘာသာေရးအုပစ
္ မ
ု ်ားအၾကား မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မျူ ခင္း၊ စိတ္ဝမ္းကြဲျခင္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာေစျခင္း
သို႔မဟုတ္ ျမွင့တ
္ င္ျခင္းကုိ တားျမစ္ထားသည္။ မွတ္သားရမည္မာွ ပုဒမ
္ ၄၅၇ ခု ပါဝင္ေသာ
ဖြ႔စ
ဲ ည္္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ခုလုံးတြင္ ‘ဘာသာေရးအုပစ
္ ’ု ဆိုေသာ စကားလုံးကို သုံးထားေသာ
တစ္ခုတည္းေသာ ပုဒမ
္ ျဖစ္သည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ‘ႏိင
ု ္ငေ
ံ တာ္အတြင္းရွိ
ဥပေဒအားလုံး၏ အေျခခံဥပေဒ’25 ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာသာေရးအုပ္စမ
ု ်ားအၾကား
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တေ
ြဲ နထိင
ု ္မႉကို ျပဌာန္းထားေသာ တစ္ခတ
ု ည္းေသာ ဥပေဒ
မဟုတ္ေပ။ ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ တည္ရွိေနေသာ အျခား ဥပေဒမ်ားကို ေအာက္တင
ြ ္ ေဆြးေႏြးမည္။
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၂.၂ အျခားဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား
ႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္အစိုးရတစ္ခုက ဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအုပ္စမ
ု ်ား၏ လြတ္လပ္ခင
ြ ့က
္ ို ကာကြယ္ရုံသာမက
ဘာသာတစ္ခအ
ု တြင္းႏွင့္ ဘာသာတစ္ခႏ
ု ွင့္ တစ္ခုအၾကား မညီညႊတ္မႏ
ႉ ွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚျခင္းကုိ တားဆီးမွသာလွ်င္
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့က
္ ုိ အမွန္တကယ္ ရရွမ
ိ ည္ျဖစ္သည္။ ဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားကို ႏႉတ္အားျဖင့္၊
စာအားျဖင့္၊ သေကၤတအားျဖင့္၊ ပုအ
ံ ားျဖင့္၊ အမူအရာအားျဖင့္ႏွင့္ အျပဳအမူအားျဖင့္ ဘာသာေရးေစာ္ကားမႉႏွင့္
စိတ္ကိုနာၾကည္းေစမႉမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ရာဇသတ္ႀကီးက ရာဇဝတ္မအ
ႉ ျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္
ရာဇသတ္ႀကီး (၁၈၆၁) တြငပ
္ ါေသာ ပုဒ္မ ၁၅၃(က)၊ ၂၉၅(က) ႏွင့္ ၂၉၈ တိ႔က
ု ျပဌာန္းသည္မွာ
မည္သမ
ူ ဆို၊ ႏႉတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္အသားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွားေသာပုံသဏၭာန္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊
အျခားနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ေနထိင
ု ္သအ
ူ မ်ိဳးအစား
ထားေအာင္ေသာ္၎၊

မုန္းတီးစိတ္ထားေအာင္ေသာ္၎

ထိုသို႔အားေပးအားေျမွာက္ျပဳရန္

အားထုတ္လွ်င္၊

တခုႏွင့တ
္ ခု

အားေပးအားေျမွာက္ျပဳလွ်င္၊

ထိုသူကို

ႏွစ္ႏစ
ွ ္အထိ

ရန္ၿငိဳးစိတ္

သို႔တည္းမဟုတ္

ေထာင္ဒဏ္

တမ်ိဳး

မ်ိုဳးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏစ
ွ ရ
္ ပ္လုးံ ျဖစ္ေစ ခ်မွတရ
္ မည္။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ လူတစား၏ ဘာသာေရးစိတ္ကို နာၾကည္းေစရန္ တမင္မသမာေသာအၾကံျဖင့္
မည္သမ
ူ ဆုိ၊ စကားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွားေသာပုသ
ံ ဏၭာန္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထိုလူတစား ကိုးကြယ္သည့္
ဘာသာသာသနာကို၎၊ ဘာသာသာသနာေရး ယုံၾကည္မက
ႉ ိုေသာ္၎၊ ေစာ္ကားလွ်င္၊ သိ႔တ
ု ည္းမဟုတ္
ေစာ္ကားရန္ အားထုတ္လွ်င္၊

ထိုသူကို ႏွစႏ
္ စ
ွ ္အထိ ေထာင္ဒဏ္တမ်ိဳးမ်ိုဳးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ ႏွစ္

ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတရ
္ မည္။
တဦးတေယာက္ေသာသူ၏

ဘာသာေရးစိတ္ကို

နာေစရန္

တမင္ၾကံ၍၊

မည္သမ
ူ ဆို

ထိုသူ

ၾကားေလာက္ေသာေနရာ၌ စကားေျပာဆိုလွ်င္၊ သိ႔တ
ု ည္းမဟုတ္ အသံတခုခုကို ျပဳလွ်င္၊ သို႔တည္းမဟုတ္
ထိုသူျမင္ေလာက္ေသာေနရာ၌ ကုိယ္အမူရာတခုခုကိုျပဳလွ်င္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အရာဝတၳဳ တခုခုကိုထားလွ်င္၊
ထိုသူကုိ တစ္ႏွစအ
္ ထိ ေထာင္ဒဏ္တမ်ိဳးမ်ိဳု းျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏစ
ွ ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။
ရာဇသတ္ႀကီးမွအျခားျပဌာန္းခ်က္တစ္စုကလည္း အေရးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္
ျဖစ္ေပၚခဲ့သမွ် ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းအမ်ားအျပားတြင္ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုမ
ံ ်ား (အထူးသျဖင့္ ဗလီမ်ား)၊
စုေဝးမႉမ်ားႏွင့္ ျမွပ္ႏရ
ွံ ာေနရာမ်ား လုံးဝျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ ဖ်က္ဆီးခံရမႉ ၾကဳံခဲ့ရေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ ယင္းတိ႔မ
ု ွာ
၂၉၅။လူတစားကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာသာသနာကို ေစာ္ကားရန္ အၾကံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳေသာေန
ရာကိုေသာ္၎၊ အထြဋအ
္ ျမတ္ထားေသာ အရာဝတၳဳကိုေသာ္၎၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ပ်က္
ဆီးနစ္နာေစျခင္းသည္၊သိ႔တ
ု ည္းမဟုတ္ ယုတ္ညံ့ေစျခင္းသည္၊ ထိုဘာသာ သာသနာကုိ ေစာ္ကား သည္ဟု
လူတစားက

ယူဆတန္ရာသည္ကုိ သိလ်က္ႏင
ွ ့ျ္ ဖစ္ေစမည္သူမဆို၊

ထိုလူတစားက

ဘာသာသာသ

နာေရးဆိုငရ
္ ာ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳေသ ာ ေနရာကိေ
ု သာ္၎၊ အထြဋ္အျမတ္ထားေသာ အရာ ဝတၳဳ ကိေ
ု သာ္၎
ဖ်က္ဆီးလွ်င္၊

သို႔တည္းမဟုတ္

ပ်က္ဆီးနစ္နာေစလွ်င္၊ သိ႔တ
ု ည္းမဟုတ္ ယုတ္ညေ
ံ့ စလွ်င္

ႏွစႏ
္ စ
ွ ္အထိ ေထာင္ဒဏ္တမ်ိဳးမ်ိဳု းျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစရ
္ ပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတရ
္ မည္။
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ထို

သူကုိ

၂၉၅(က)။ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္

လူတစား၏

ဘာသာေရးစိတ္ကို

နာၾကည္းေစရန္

တမင္

မသမာေသာအၾကံျဖင့္ မည္သူမဆုိ၊ စကားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွားေသာပုံသဏၭာန္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထို
လူတစားကိုးကြယ္သည့္

ဘာသာသာသနာကိေ
ု သာ္၎၊

ဘာသာသာသနာေရး

ကိေ
ု သာ္၎၊ ေစာ္ကားလွ်င္၊ သိ႔တ
ု ည္းမဟုတ္ ေစာ္ကားရန္အားထုတ္လွ်င္၊

ယုၾံ ကည္မႉ

ထိုသူကို ႏွစႏ
္ စ
ွ ္ အထိ

ေထာင္ဒဏ္တမ်ိဳးမ်ိဳု းျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏစ
ွ ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။
၂၉၆။ဥပေဒႏွင့အ
္ ညီ ဘာသာသာသနာေရးဆိုင္ရာ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းျပဳေနေသာ၊ သိ႔တ
ု ည္းမဟုတ္
ဘာသာသာသနာေရးဆိုငရ
္ ာအခမ္းအနားကို က်င္းပေနေသာ
အလိုအေလ်ာက္

အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစလွ်င္၊ ထိုသူကို

အစုအေဝးတစ္ခုခအ
ု ား

တစ္ႏစ
ွ ္အထိ

မည္သူမဆိ၊ု

မိမိ

ေထာင္ဒဏ္တမ်ိဳးမ်ိုဳးျဖစ္ေစ၊

ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏစ
ွ ရ
္ ပ္လုးံ ျဖစ္ေစ ခ်မွတရ
္ မည္။
၂၉၇။တဦးတေယာက္ေသာသူ၏

စိတ္ကန
ို ာေစရန္အၾကံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

တဦးတေယာက္ကိုးကြယ္သည့္

ဘာသာသာသနာကုိ ေစာ္ကားရန္ အၾကံျဖင့္ျဖစ္ေစ တဦးတေယာက္ေသာသူ၏

စိတ္ကို

နာေစတန္ရာ

သည္က၊ို သိ႔တ
ု ည္းမဟုတ္ တဦးတေယာက္ေသာသူ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာသာသနာကို သိလွ်က္ႏင
ွ ့္ ျဖစ္ေစ
မည္သမ
ူ ဆို

ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳေသာေနရာ၌ေသာ္၎၊သခ်ၤဳင
ိ ္း၌ေသာ္၎၊ မသာအခမ္းအနားေဆာင္ရြက္ရန္

သီးသန္႔ထားသည့္ ေနရာ၌ေသာ္၎၊လူေသအေလာင္းထားရန္သီးသန္႔ေနရာ၌ေသာ္၎၊ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္
ကားလွ်င္၊ သိ႔တ
ု ည္းမဟုတ္ လူေသအေလာင္းကို မဖြယ္မရာျပဳလွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ မသာအခမ္းအနား
က်င္းပေဆာင္ရြကရ
္ န္ စုေဝးေနသူတို႔ကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစလွ်င္၊ ထိုသူကို တစ္ႏစ
ွ ္အထိ ေထာင္ဒဏ္
တမ်ိဳးမ်ိဳု းျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏစ
ွ ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။
ဤပုဒမ
္ မ်ားက ျပေနသည္မွာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့က
္ ုိ ကာကြယ္ရန္ မည္ကဲ့သ႔ို အေကာင္အထည္ေဖာ္သနည္းႏွင့္
အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္သလားဆိုေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ထည့္မေတြးဘဲႏွင့္ ႏွစ္ ၁၆၀ နီးပါး
သက္တမ္းရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ ရာဇသတ္ႀကီးက ဘာသာဝင္တ႔၏
ို အခ်ိဳ႕ေသာ လြတ္လပ္ခင
ြ ့မ
္ ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမွ
ကာကြယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ က်င့္သုံးစရာမ်ားက ရံဖန္ရံခါ ဘာသာေရး
လြတ္လပ္ခင
ြ ့က
္ ုိ ကာကြယ္ရာတြင္ ထိေရာက္မမ
ႉ ရွိသည့္အျပင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့ႏ
္ ွင့္ ဘာသာမ်ားအၾကား
ဆက္ဆံေရးအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မရ
ႉ ွိသည့္ အစိုးရ၏ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား၊ လူမစ
ႉ ည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
လူမႉအေလ့အက်င့္မ်ားအေၾကာင္းကလည္း အေရးပါသည္။ ထိအ
ု ေၾကာင္းတိ႔က
ု ို ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္။
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အခန္း ၃
္ ပ္ခြင့ႏ
္ ွင့္ ဘာသာမ်ားအၾကားဆက္ဆံေရးႏွင့္
ဘာသာေရးလြတလ
ပတ္သက္ေသာ အစိးု ရ၏ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေကာင္းမြန္ၿပီး လည္ပတ္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႉမရွိဘဲ အစိုးရကသာလွ်င္
အာဏာအရွိဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္26
့ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ အစိုးရ၏ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အထက္တင
ြ ္ ေဖၚျပခဲ့သည့္
ဥပေဒေရးရာမ်ားထက္ ပိအ
ု ေရးမၾကီးလွ်င္ေတာင္မွ တန္းတူ အေရးႀကီးသည္။ နဝတ/နအဖလက္ထက္
စစ္အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးကာလ လြန္ခေ
ဲ့ သာ ဆယ္စႏ
ု ွစ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ပာြ းခဲ့ေသာ ဘာသာေရး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဘာသာေရး
အသြငေ
္ ဆာင္သည့္ အၾကမ္းဖက္မမ
ႉ ်ားတြင္ အစိုးရက ထိထိေရာက္ေရာက္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အစိုးရကိုယ္တိုငပ
္ ါဝင္ေနခဲ့သည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အတူပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္အတြင္း ဘာသာေရးတင္းမာမႉမ်ား အလြန္ ျပင္းထန္ခစ
ဲ့ ဥ္ကလည္း အစိုးရယႏၱရား သုံးရပ္စလုံး(ဆိုလိသ
ု ည္မွာ
အုပခ
္ ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး ကဏၭမ်ား)သည္ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ကာကြယ္ထားေသာ
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့က
္ ို ေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ထိထိေရာက္ေရာက္မရွ၊ိ စိတ္မပါ့တပါႏွင့္
စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့ႏ
္ င
ွ ့္ ဘာသာဝင္တ႔က
ို ို ကာကြယ္ရာတြင္
အစိုးရသည္ အေရးအၾကီးဆုံးဇာတ္ေကာင္ေတာ့ ျဖစ္ေနေသးသည္။
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့ႏ
္ ွင့္ ဘာသာမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တေ
ြဲ နထိင
ု ္ႏင
ို မ
္ ႉတ႔က
ို ို အာမခံမေ
ႉ ပးရာတြင္
နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳင္းပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္မွာ အစိုးရ(နဝတ/နအဖအစုိးရျဖစ္ေစ၊ အရပ္သားအသြငေ
္ ဆာင္ေသာ
သမၼတဦးသိန္းစိနေ
္ ခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခင
ို ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအစိုးရ (၂၀၁၁-၁၆) ျဖစ္ေစ၊
ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံထားရသည့္ ႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္၏အတိုငပ
္ င္ခပ
ံ ုဂၢိဳလ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုးရ ျဖစ္ေစ)၏ အခန္းကဏၭျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဤအခန္းတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့ႏ
္ ွင့္ လူအုပစ
္ ုမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက
မည္သ႔မ
ို ည္ပုံ ေဆာင္ရြက္ျပဳမူခဲ့သည္ကို ေဆြးေႏြးပါမည္။

၃.၁

အစိးု ရ-ဗုဒၶဘာသာဆက္ဆေ
ံ ရး

၃.၁.၁

စစ္အစိးု ရ-ဗုဒၶဘာသာဆက္ဆေ
ံ ရး (၁၉၉၀ခုႏွစမ
္ ်ား-၂၀၀၀ခုႏွစမ
္ ်ား)

လူမ်ားစုျဖစ္သည့္အတြက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ ၎တိ႔၏
ု ဘာသာကို တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ေရာ အုပစ
္ ုအေနနဲ႔ပါ
က်င့္ၾကံရာတြင္ ၾကီးမားေသာ အဟန္႔အတားမ်ား ၾကဳံရမႉမရွိေပ။ လူအမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခမ္းအနားမ်ားကုိ
အစိုးရက တိုက္ရိုက္ဘဏၭာေငြစိုက္ထုတ္က်င္းပေပးေလ့မရွေ
ိ သာ္လည္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစမ
္ ်ားဆီ
ကျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည့္အတိုင္း အစိုးရက လမ္းညႊနမ
္ ေ
ႉ ပးျခင္း၊ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပေ
္ ပးျခင္းမ်ား ရွိသည္။ ယခုလို
ျခဳံငုံၿပီး ေယဘုယ် ေျပာဆိုျခင္းက လူစု ႏွစ္ခအ
ု တြက္ေတာ့
ကုိယ္စားမျပဳေပ။ အဆုိပါလူစႏ
ု ွစ္ခု၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့အ
္ ပါအဝင္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးမ်ားကုိ
စစ္တပ္က ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္ၿပီး ယင္းတိ႔မ
ု ွာ ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးလႉပ္ရွားတက္ၾကြသူ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္
လမ္းရိုးမွ ေသြဖည္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းကြဲမ်ားႏွင့္ အုပစ
္ မ
ု ်ား ျဖစ္သည္။

26
Nick Cheesman, “Thin Rule of Law or Un-Rule of Law in Myanmar?” Pacific Affairs 82 (4) (2009/2010), pp. 597613.
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အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့ေ
္ ကာ္မရွင္ (USCIRF)၏
ႏွစစ
္ ဥ္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာေသာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ၁၉၈၈
ခုႏွစ္၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ လူထုဆႏၵျပပြမ
ဲ ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ စစ္အစိုးရကုိ ကိုယ္တိုင္
ဦးေဆာင္ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သကၤန္းခြၽတ္လူဝတ္လခ
ဲ ံရျခင္း၊
ႏွိပစ
္ က္ခရ
ံ ျခင္း၊ ေထာင္သင
ြ ္းအက်ဥ္းခ်ခံရျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ မူလသီတင္းသုံးခဲ့ရာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေနထိုငခ
္ ြင့ပ
္ ိတပ
္ င္ခံရျခင္း၊ သာသနာ့ေဘာင္ကို စြန႔လ
္ ႊတ္ရျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ႏိုငင
္ အ
ံ တြင္းမွ
ထြက္ခြာေအာင္ ဖိအားေပးခံရျခင္းတိ႔က
ု ို ခံစားခဲရ
့ ေသာ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာရဟန္းသံဃာတိ႔၏
ု အေၾကာင္း
မ်ားကုိ အေသးစိတေ
္ ဖာ္ျပထားသည္။27 စစ္တပ္သည္ ၎ကိုမဆန္႔က်င္ေသာ ရဟန္းတိ႔က
ု ို မဖိႏွိပ္ခဲ့ဘဲ ေက်ာ္ႀကားၿပီး
ဝါစဥ္ႀကီးေသာ ရဟန္းတို႔ကို အားတက္သေရာ လွဴဒါန္းမႉကို ျပဳခဲသ
့ ည့္အတြက28
္ အထက္ပါ
ဖိႏွပမ
္ ႉတို႔ကို ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့္ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းဟု USCIRF ၏ အစီရင္ခစ
ံ ာတိ႔က
ု ရံဖန္ရခ
ံ ါ
သတ္မွတ္ျခင္းက ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္သည္။29 အဆိပ
ု ါျဖစ္ရပ္တ႔သ
ို ည္ စစ္တပ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ
ဗုဒၶဘာသာရဟန္းတိ႔၏
ု ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့က
္ ုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသက္သက္လား သို႔မဟုတ္
ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးအရ သေဘာထားကြဲလြဲသူမ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ျခင္းလားဆိုသည္ကို ဆုံးျဖတ္ရခက္သည္။ ယခင္က ထုိုင္းႏိင
ု င
္ ံ
ခ်င္းမိုငၿ္ မိဳ႕တြင္ အေျခစိုကခ
္ ဲ့ၿပီး ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငအ
ံ တြင္း ေရာက္ရေ
ွိ နၿပီျဖစ္ေသာ
ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပ)ီ ႏွင့္ အျခား ျမန္မာႏိုင္ငအ
ံ ေျခစိုက္
လူ႔အခြင့အ
္ ေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ားပါဝင္ေသာ အစိုးရမဟုတေ
္ သာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက အဆိပ
ု ါ ရဟန္းတိ႔က
ု ို ၎တို႔ျပဳစုေသာ
ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမွာ အဆုိပါရဟန္းတိ႔၏
ု ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့ထ
္ က္
ပုဂၢလိကအသက္ရင
ွ ္ခင
ြ ့က
္ ို ခ်ိဳးေဖာက္ခရ
ံ သည္ဟု ဆိုလိုပရ
ုံ သည္။
မၾကာခဏဆိသ
ု လုိ သတိမမူတတ္ေသာ္လည္း တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနေသာ
ကိစၥတစ္ခုမွာ ျမန္မာဘုရင္မ်ား လက္ထက္ကတည္းက ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ တည္ရွလ
ိ ာခဲ့ၿပီးေသာ လမ္းရုိးမွ
ေသြဖည္ေသာ ဂိုဏ္းမ်ား၊ တရားမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးမႉမ်ားကုိ အစိုးရႏွင့္ လမ္းရိုးရဟန္းေတာ္မ်ားက ဖိႏိွပ္ျခင္းျဖစ္သည္။30
သုိ႔ရာတြင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနေ
ီ ခတ္ (၁၈၈၅-၁၉၄၈)က သံဃာထုတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ အဆိုပါ လမ္းရုိးမွ
ေသြဖည္ေသာ ဂိုဏ္းတိ႔က
ု ို ထိန္းခ်ဳပ္ကပ
ြ ္ကပ
ဲ ုံကို သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တိ႔သ
ု ည္ သံဃာတို႔ကို
တိုက္ရိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္တတ္ၿပီး ကိုလိုနအ
ီ စိုးရကို သံဃာထုထဲမွ ဆန္႔က်င္ေသာ ရဟန္းတိ႔က
ု ိုသာ
ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးကိစၥတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကုိင္တြယ္ခဲ့သည္။31 ႏိုင္ငေ
ံ ရးတြင္ ပါဝင္မႉမရွေ
ိ သာ သို႔မဟုတ္
ၿဗိတိသွ်တိ႔က
ု ို ေပၚေပၚထင္ထင္ မဆန္႔က်င္ခေ
ဲ့ သာ ရဟန္းတို႔ကိုကား ၎တို႔အေနႏွင့္ လူဥပေဒႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ေသာ
ရာဇဝတ္မႉမ်ားကုိ မက်ဴးလြန္သမွ် ကာလပတ္လုံး အစိုးရ၏ လက္တံမွ ကင္းလြတ္စြာ ေနထိင
ု ခ
္ ြင့ျ္ ပဳခဲ့သည္။ ၎က
သံဃာထုထဲတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သီလယိုယြင္းမႉႏွင့္ သံဃာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ လုိက္နာမႉမ်ားကို
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။32

27
Assistance Association for Political Prisoners (Burma), Burma: A Land Where Buddhist Monks Are Disrobed and Detained
in Dungeons (Maesot, Thailand: Assistance Association for Political Prisoners (Burma), 2004); Bertil Lintner,
The Resistance of the Monks: Buddhism and Activism in Burma (New York: Human Rights Watch, 2009); Christina
Fink, “Burma 2007: The Moment of the Monks,” in Adam Roberts and Timothy Garton Ash (eds), Civil Resistance
and Power Politics: The Experience of Non-violent Action from Gandhi to the Present (Oxford: Oxford University
Press, 2009).
28
Janette Philp and David Mercer, “Commodification of Buddhism in Contemporary Burma,” Annals of Tourism
Research 26(1) (1999), pp. 21-54.
29
ဥပမာ။ U. S. State Department Commission on International Religious Freedom, International Religious

Freedom Report 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 (Washington, D.C.: United States Commission
on International Religious Freedom).
30
E. Michael Mendelson, Sangha and State in Burma: A Study of Monastic Sectarianism and Leadership (Ithaca, N.Y.:
Cornell University Press, 1975).
31
Donald Eugene Smith, Religion and Politics in Burma (Princeton: Princeton University Press, 1965).
32
Mendelson, Sangha and State; Smith, Religion and Politics.
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၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအစိုးရက
စည္းကမ္းပ်က္ေနေသာ ရဟန္းတိ႔က
ု ို ျပန္လည္ထန
ိ ္းခ်ဳပ္ႏင
ို ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၿပီး တင္းၾကပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ
ျပန္လည္ခ်မွတရ
္ န္ လုပခ
္ ဲ့ေသာ္လည္း အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ခဲ့သည္။33သံဃာထုတစ္ရပ္လုံးကုိ လိုသလုိ စည္းမ်ဥ္းမ
်ား သတ္မွတ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္ဟု ကတိျပဳေသာ နိင
ု င
္ ံေတာ္သံဃာ့မဟာ
နာယကအဖြ႔ဲ (၎၏ ျမန္မာအတိေ
ု ကာက္နာမည္ျဖစ္ေသာ မဟနဟု လူသိမ်ားၾကသည္)ကို ဗဟိုသံဃာ့အပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရး
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအဖြ႔တ
ဲ စ္ခအ
ု ေနႏွင့္ ၁၉၈၀ ခုႏွစတ
္ ြင္ဖ႔စ
ြဲ ည္းလိုကေ
္ သာအခါတြငမ
္ ွ
ႏို္ငင
္ ေ
ံ တာ္က ျပန္လည္အုပစ
္ ီးမိသြားခဲ့သည္။34 ယင္း တိုးတက္မတ
ႉ ို႔က သံဃာ့ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္
စည္းကမ္းကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပိမ
ု ိုေကာင္းမြနေ
္ အာင္ ျပဳလုပခ
္ ေ
ဲ့ သာ္လည္း မဟနအေနႏွင့္ ေထရဝါဒ
ေရွးရုိးလမ္းစဥ္မွ ေသြဖည္သည္ဟု ယူဆသည့္တရားမ်ား၊ က်င့္သုံးမႉမ်ားႏွင့္ အုပစ
္ မ
ု ်ားကို အယူလြဲၿပီး တ
ရားဝင္ျခင္းမရွိဟု ၎တို႔ ယူဆသည့္အတိုင္း သတ္မွတ္ကာ သာသနာကို သန္႔ရွင္းေစခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ မဟနကုိုယ္တိုင္ကေသာ္လည္းေကာင္း မဟနက
ဖြ႔စ
ဲ ည္းေပးသည့္ အထူးခုံရုံးမ်ား35ကလည္းေကာင္း ခ်မွတျ္ ပီးသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ႏွစ္ဆယ့္တစ္ခ်က္ရေ
ွိ နၿပီး အယူလြဲသည္ဟု စြပ္စခ
ြဲ ရ
ံ သည့္ တရား၊ ဝါဒႏွင့္ က်င့္ၾကံမႉမ်ားကုိ ဇယား ၃ တြင္
ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အဆုိပါ ခုရ
ံ ုံးႏွင့္ အဖြ႔၏
ဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အားလုံးက
စြပစ
္ ခ
ြဲ ံရသူတ႔က
ို ို အျပစ္ရွိသည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္
အျပစ္ရွိသူတို႔သည္ တရားေဟာျခင္းကုိ ရပ္တန္႔ရၿပီး အယူလေ
ြဲ နေသာ တရားမ်ားႏွင့္
က်င့္ၾကံပုံလဲြေနေသာ က်င့္ၾကံမႉမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေနျခင္းကိုလည္း ရပ္တန္႔ရသည္။
ယေန႔အထိ မိုးျပာဦးဥာဏ၏ ကိစၥမွလြဲ၍—ယင္းကိစၥကို ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးထားသည္—စြပ္စခ
ြဲ ရ
ံ ၿပီး
အျပစ္ရွိသည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခံထားရသည့္ မည္သူကမွ် မဟနႏွင့္ ခုံရုံးမ်ား၏
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မလိုက္နာျခင္းမ်ိဳး မရွေ
ိ သးေပ။

ဇယား ၃။ အယူလြဲေသာဂိဏ
ု း္ မ်ားႏွင္ ့ တရားမ်ားစာရင္း
စဥ္

အယူလြဲေသာဂိဏ
ု း္ အမည္

ဝိနယခုရ
ံ းုံ အမွတ္

ဆုးံ ျဖတ္ေသာႏွစ္

1

ေက်ာက္သေဘၤာဝါဒ

ခုံရုံး ၁

1981

2

လူေသလူျ့ ဖစ္ဦးဥကၠဌဝါဒ၊

ခုံရုံး ၂

1981

သမၼာဒိဌိသုေတသနဝါဒ၊ ေရႊအဘိဓမၼာဝါဒ
3

ေၾကာင္ပန္းေတာရဝါဒ

ခုံရုံး ၃

1982

4

ေက်ာက္ပုံေတာရဝါဒ

ခုံရုံး ၄

1982

5

ဦးဥာဏစာဂီဝါဒ

မဟန၏ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္

1982

6

ဆူးေလဦးျမင့္သိန္းဝါဒ

မဟန၏ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္

1983

7

ဦးျမတ္သိန္းထြန္းဝါဒ

မဟန၏ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္

1983

8

ဦးမာလာဝရ(ေရတာရွည္)ဝါဒ

ခုံရုံး ၅

1983

9

ဓမၼနီတဝ
ိ ါဒ

ခုံရုံး ၆

1983

10

မိုးညိဳ(ေျမာက္ဥကၠလာပ)ဝါဒ

ခုံရုံး ၇

1983

33

Smith, Religion and Politics.
Tin Maung Maung Than, “The "Sangha" and "Sasana" in Socialist Burma,” Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast
Asia 3 (1) (1988), pp. 26-61.
35
ထိုခုံရုံးမ်ားဖြဲ႔စည္းပုံ ႏွင့္ လု ပ္ေဆာင္ ပုံအေသးစိတ္ကို သိလုိပါက ၾကည့္ပါ။ Janaka Ashin and Kate Crosby, “Heresy and Monastic
Malpractice in the Buddhist Court Cases (Vinicchaya) of Modern Burma (Myanmar),” Contemporary Buddhism: An Interdisciplinary
Journal 18(1) (2017), pp. 199-261.
34

14

11

ထြန္တုံးလက္က်န္ဦးထင္ဝါဒ

ခုံရုံး ၈

1985

12

တြံေတးဦးပုညာစာရ၏ဝါဒ

ခုံရုံး ၉

1988

13

ေမာ္လၿမိဳင္ေရႊဝါၿမိဳင္ေက်ာင္းဝါဒ

ခုံရုံး ၁၀

1989

14

စမ္းကေလးဝါဒ

ခုံရုံး ၁၁

1998

15

မိုးကုတ္ဝိနစၧယ

ခုံရုံး ၁၂

2005

16

ဘိကၡဳနီဝါဒ

ခုံရုံး ၁၃

2005

17

ဆယ္ရပ္အထူးသင္တန္းက်မ္းပါအမွား ၂ ခု

ခုံရုံး ၁၄

2006

18

မိုးညွင္းဦးေခမိႏၵႏွင့္

ခုံရုံး ၁၅

2006

ဦးဝိစိတၱသာရာဘိဝသ
ံ တိ႔၏
ု ဝါဒ
19

ျမစ္ႀကီးနားဦးဝိစိတၱသာရာဘိဝသ
ံ ၏ဝါဒ

ခုံရုံး ၁၆

2009

20

မုိးျပာဂိုဏ္းဝါဒ

ခုံရုံး ၁၇

2011

21

သုံးဆယ့္တစ္ဘုံမလ
ွ ြတ္ေျမာက္ျခ

ခုံရုံး ၁၈

2014

င္းဗီစီဒီပါတရား

၃.၁.၂

အစိးု ရ-ဗုဒၶဘာသာဆက္ဆေ
ံ ရး (၂၀၁၀ခုႏွစမ
္ ်ား)

ယေန႔ေခတ္ အစိုးရႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဆက္ဆံေရးမွာ ယခင္ထက္စာလွ်င္ ဝိဝါဒကြဲလြဲမန
ႉ ည္းလာသည္။
၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားဆီက စတင္ျဖစ္တည္လာခဲေ
့ သာ တစ္ခုတည္းေသာ ျပႆနာကိစၥမွာ မိုးျပာဦးဥာဏ (ရွင္ဥာဏ
သို႔မဟုတ္ ရွင္မိုးျပာဟုလည္း သိၾကသည္)36၏ ကိစၥျဖစ္သည္။ ၎ကို သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့ျ္ ဖင့္၂၀၁၆
ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေထာင္မွလြတ္ေပးခဲ့သည္။37 ၎၏ ကိစၥက မဟနက ျမွင့တ
္ င္သည့္ သန္႔ရွင္းေသာ
ေထရဝါဒလမ္းစဥ္ကို ႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္အစိုးရက အကာအကြယေ
္ ပးထားပုံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးၿပီး ရွားပါးသည့္
သက္ေသတစ္ခုအျဖစ္ ရွေ
ိ နသည္။ ယင္းကိစၥသည္ မဟနႏွင့္ ဂိဏ
ု ္းဂဏမ်ားအၾကား ဂိုဏ္းမ်ားက ခုရ
ံ ုံးမ်ားႏွင့္ မဟန၏
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာၿပီး ၎တို႔၏ ယုံၾကည္မႉမ်ားႏွင့္ က်င့္ၾကံမႉမ်ားကို စြန႔လ
္ ႊတ္၍
တရားျပန္႔ပြားေစျခင္းကို ရပ္တန္႔လိုက္သေရြ႕ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေျဖရွင္းတတ္ေသာ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္မွ ေသြဖည္ေနသည္။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း မိုးျပာဦးဥာဏ၏ ကိစၥသည္ ယင္းဂိဏ
ု ္း၏ ေခါင္းေဆာင္အေပၚကို ခ်မွတ္ခေ
ဲ့ သာ
အလြနအ
္ မင္းျဖစ္ၿပီး ၾကာရွညေ
္ သာ ေထာင္ဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိင
ု င
္ ံတကာလူ႔အခြင့အ
္ ေရးေတာင္းဆိုသ
ည့္အသိုင္းအဝန္း၏ အာရုံစိုကမ
္ ႉကို ရခဲ့သည္။38 မဟနက ဖြ႔စ
ဲ ည္းလိုက္ေသာ အထူးခုရ
ံ ုံးအမွတ္ ၁၇ က
မိုးျပာဂိုဏ္း၏ သင္ၾကားမႉမ်ားသည္ အယူလြဲသည္ဟု ၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၁ တြငမ
္ ွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း
ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ ဦးဥာဏႏွင့္ မဟနၾကား ပဋိပကၡမွာ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ကတည္းက
စတင္ခဲ့သည္။ ဦးဥာဏသည္ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကို
ျမန္မာႏိုင္ငအ
ံ ႏွ႔ံတြင္ရေ
ွိ သာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစမ
္ ်ား၏
အေစာပိုင္းတြင္ ၎သည္ သစၥာတရားကုိ သိျမင္ကာ အရိယာျဖစ္သြားၿပီဟု စတင္ ေျပာလာခဲ့သည္။ ၎က သူ၏
တရားေပါက္သြားပုံကို ထိုစဥ္က တည္ေထာင္သည္မွာ တစ္ႏစ
ွ သ
္ ာရွိေသးေသာ မဟနထံသို႔

36
ဤကဏၭက အဓိကမွီျငမ္း ထားသည္မွာ Nyi Nyi Kyaw (forthcoming), “Regulating Buddhism in Myanmar: The Case of
Deviant Buddhist Sects,” in Jaclyn Neo, Arif Jamal and Daniel Goh (eds.), Regulating Religion in Asia: Norms, Modes
and Challenges (Cambridge: Cambridge University Press).
37
Kyaw Phone Kyaw, “The Monk in Blue Robes,” Frontier, April 25, 2016, https://frontiermyanmar.net/en/the-monk-blue-robes.
38
ဥပမာအားျဖင့္ ၾကည့္ပါ။ Asian Human Rights Commission, “Burma: Religious Elder Sentenced to 20 Years in Jail for Peaceful
Practice of Faith.” (March 21, 2012) http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-046-2012.
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အေၾကာင္းၾကားခဲေ
့ သာ္လည္း အဖြ႔က
ဲ မယုံခေ
ဲ့ ပ။ ယင္းကဲ့သ႔ို တရားေပါက္သည္ဟု လိမ္လည္ေျပာေနျခင္းမွာ
ပါရာဇိကကံေလးပါး39ထဲမွတစ္ပါးကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းဟု မဟနက ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္
ဗုဒျၶ မတ္စြာဘုရားက ထိုကဲ့သ႔ို ခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႉ ်ိဳးအတြက္ မည္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကမ
ို ွ်
ခ်မွတမ
္ ထားခဲေ
့ ပ။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ႏင
ို ္ၿပီး မဟနက စစခ်င္းတြင္ ၎အား မည္သ႔မ
ို ွ် အေရးယူျခင္း မရွခ
ိ ဲ့ေပ။
မေၾကနပ္ဘဲ စည္းအျပင္ေရာက္သြားသလိုျဖစ္ကာ ဦးဥာဏက ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကို စြန႔လ
္ ႊတ္ခဲ့သည္။
ထိုသို႔စြန႔လ
္ ႊတ္ခဲ့ျခင္းကိုလည္း မဟနထံသ႔ို အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီး ၎သည္ မိုးျပာေရာင္ သကၤန္းကုိ
စတင္ဝတ္ခဲ့သည္။ ၁၀ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉၈၃ ေန႔တြင္ ၎က ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒဗုဒၶဘာသာဟူေသာ ဝါဒသစ္တစ္ခုကို
ထည္ေထာင္လိုက္ကာ တရားမ်ား စတင္ေဟာၾကားခဲ့သည္။ ၎၏ ေနာက္လိုက္အမ်ားအျပားက ၎ကို
ရဟန္းတစ္ပါးအသြင္ဆက္ဆံျမဲ ဆက္ဆံေနခဲ့သည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္
မဟနအတြက္ ႏိင
ု ္ငေ
ံ တာ္၏ အကူအညီႏွင့္
စကားနားမေထာင္ေသာ ၎ကို အေရးယူရန္ အခြင့အ
္ လမ္းတစ္ရပ္ေပၚလာခဲ့သည္။ အသစ္ျပဌာန္းလိုကေ
္ သာ
ဝိနည္းဓမၼကံအဓိကရုဏ္းမႉခင္းမ်ား ေျဖရွင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္
ဥပေဒ (၁၉၈၃)၏ ပုဒ္မ ၅ ႏွင့္ ပုဒမ
္ ၉ က ဆိုထားသည္မွာ လူဝတ္ေၾကာင္တစ္ဦးသည္ မည္သည့္အခါမွ်
ရဟန္းအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရႏွင့္ ယင္းတားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္
သုံးႏွစအ
္ ထိ ခ်မွတ္ႏင
ို ္သည္ဟု ျဖစ္သည္။ ဦးဥာဏကို အဆိုပါ ပုဒမ
္ တိ႔ႏ
ု ွင့္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္ခ်ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၆
ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လြတ္လာခဲ့သည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ၎ထပ္မအ
ံ ဖမ္းခံရၿပီး မမွနမ
္ န
ွ ္းသိလွ်က္ႏင
ွ ့္
မွားယြင္းေသာ သတင္းစကားတိ႔ိက
ု ို ျဖန္႔ခ်ီမႉျဖင့္ စြပစ
္ ခ
ြဲ ံရကာ အေရးေပၚစီမံမအ
ႉ က္ဥပေဒ (၁၉၅၀)40 ၏ ပုဒ္မ ၅(င)ႏွင့္
ေထာင္ဒဏ္ ဆယ္ႏစ
ွ အ
္ ျပစ္ေပးခံရျပန္သည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္မွ ဒုတိယအႀကိမ္ လြတ္လာခဲ့သည္။
ဦးဥာဏက ဆက္လက္၍ တရားေဟာေနခဲရ
့ ာ ေနာက္လိုက္တစ္ေထာင္နီးပါးရွိလာခဲ့သည္။ ယခင္အတိုင္း
ကံၾကမၼာကုိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ သူ ၾကဳံရျပန္သည္။ ဤတစ္ၾကိမတ
္ ြင္ေတာ့ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒမ
္ ၂၉၅ ႏွင့္
၂၉၅(က) (တစ္ခုကို ႏွစႏ
္ စ
ွ ္စ)ီ ၊ အသင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားဖြ႔စ
ဲ ည္းျခင္းဆိင
ု ္ရာဥပေဒ ပုဒမ
္ ၆
(ငါးႏွစ္)၊ ဝိနည္းဓမၼကံအဓိကရုဏ္းမႉခင္းမ်ား ေျဖရွင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒပုဒ္မ ၆
(ငါးႏွစ္)၊ ဝိနည္းဓမၼကံအဓိကရုဏ္းမႉခင္းမ်ား ေျဖရွင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀
(ငါးႏွစ)္ ႏွင့္ သံဃာ့အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုငရ
္ ာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ ႏွင့္ ပုဒမ
္ ၁၃ (တစ္ခုကို ငါးႏွစ္စ)ီ တိ႔က
ု ို သုံးကာ
စုစေ
ု ပါင္း ေထာင္ဒဏ္ ႏွစႏ
္ စ
ွ ္ဆယ္ ခ်ခံရသည္။ အယူခရ
ံ န္၊ သမၼတလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့ရ
္ ရန္ႏင
ွ ့္ တရားရုံးခ်ဳပ္မွ
အမႉေခၚစာခြၽန္ေတာ္အမိန႔တ
္ စ္ခရ
ု ရန္ ၎၏ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မမ
ႉ ်ားမွာ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ခဲ့သည္။41 ၎၏
အသက္ ခုႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစရ
္ ွမ
ိ ွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေထာင္မွ လြတခ
္ ဲ့သည္။ ဦးဥာဏႏွင့္
၎၏ ေနာက္လိုက္မ်ားက ႏိင
ု ္ငေ
ံ တာ္၏ အတိုငပ
္ င္ခပ
ံ ုဂဳၢိ လ္ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ၿပီး

39
ဝိနယအရ ပါရာဇိကကံ ေလးပါးမွာ လိ င္ဆက္ဆံမႉ၊ လူသ တ္မႉ၊ အၾကီးစားခိုး မႉႏွင့္ တန္ခုိးရွိသ ည္ဟု လိမ္လ ည္ၾကြားဝါမႉတို႔ျဖစ္သ ည္။ ၎တို႔ကို
တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ ခုထက္ပိုၿပီး က်ဴးလြန္မိပါက အျမင့္ဆုံးေပးႏိုင္ေသာ ျပစ္ ဒဏ္မွာ သံဃာထုထဲမွ

ရာသက္ပန္ ထု တ္ပယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရဟန္းတစ္ပါး ပါရာဇိကကံ တစ္ပါးပါး ေဖာက္ဖ်က္မႉေၾကာင့္ ထုတ္ခံလိုက္ရပါက ၎ကို
မည္သ ည့္အခါမွ သံဃာထုထဲ့သို႔ ျပန္လ ည္ဝင္ ေရာက္ခြင့္မျပဳေပ။
40
ထိုနာမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဥပေဒကို စစ္အ စိုးရက ၁၉၉၀ ခု ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ မၾကာခဏ အသုံးျပဳကာ
ႏုိင္ငံေရးသေဘာကြဲလြဲမႉကို အျပစ္ ဒဏ္ေပးခဲ့သ ည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရအာဏာရလာၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးလုပ္ေသာ
ဥပေဒေရးရာလႉ ပ္ရွားမႉတစ္ ခုမွာ အေရးေပၚစီမံမႉအက္ ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းသည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၆)
ကို ျပဌာန္းကာ ထိုဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သ ည္။ ထိုဥပေဒသည္ ႏို င္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအၾကားတြင္
နာမည္ဆိုးႏွ င့္ အေက်ာ္ၾကားဆုံးျဖစ္ကာ ၎တို႔ထဲမွ အမ်ားအျပားသည္ ထိုဥပေဒႏွင့္ အဖမ္းခံ ရၿပီး ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရၿပီး
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။
41
Shin Nyana (aka) Shin Moepyar v Republic of the Union of Myanmar (2011) MLR (Criminal Case) 126; Melissa
Crouch, “The Common Law and the Constitutional Writs: Prospects for Accountability in Myanmar,” in Melissa
Crouch and Tim Lindsey (eds.), Law, Society and Transition in Myanmar (Oxford: Hart, 2014).
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ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံထားရေသာ အစိးု ရတစ္ရပ္အုပခ
္ ်ဳပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံတြင္
ယင္းတို႔၏ ဂိုဏ္းကို ျမင္ေတြ႔ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂိုဏ္းသည္ ၎တို႔၏ လုပင
္ န္းေဆာင္တာမ်ားကို ရပ္တန္႔ျခင္း
မျပဳၾကေသးသည့္အတြက္ မဟန၏ စိတ္ကြက္ျခင္းကုိ ခံရျပန္သည္။ မဟနက ဦးဥာဏႏွင့္ ေနာက္လိုကမ
္ ်ားကို
ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူႏိုင္ရန္ ယင္းတိ႔၏
ု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဘာသာေရးႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႉဝန္ႀကီးဌာနကုိ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဂိုဏ္းသည္
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြငအ
္ ေျခစိုက္ၿပီး ေနာက္လိုက္မ်ားက တစ္ႏင
ို ္ငံလုံးအႏွ႔ံရေ
ွိ နသည့္အတြက္
ႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္သမၼတရုံးကလည္း ဝန္ႀကီးဌာနကို ကူညီရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြ႔မ
ဲ ်ားသိ႔ု
အမိန႔ထ
္ ုတ္ခဲ့သည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအထိေတာ့ ယင္းကိစၥမွာ မၿပီးျပတ္ေသးေပ။42
မိုးၿပာဂိုဏ္း၏ အျဖစ္က ေျပာေနသည္မွာ အခ်က္ႏွစခ
္ ်က္ ရွိသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ဂိုဏ္းမ်ားထံမွ အမိန႔လ
္ ုံးဝနာခံမႉကို
မဟနက လိိခ
ု ်င္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ

၎တို႔ကို ဆန္႔က်င္ေသာ မဟန၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို

စိတ္ပါလက္ပါျဖစ္ေစ စိတမ
္ ပါဘဲျဖစ္ေစ ဂိုဏ္းမ်ားက လိုက္နာခဲလ
့ ွ်င္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္သြားေသာ္လည္း
ဂိုဏ္းတစ္ဂိုဏ္းက မဟန၏ အမိန႔က
္ ို ဆန္႔က်င္ခဲ့လွ်င္ မဟနက အေရးယူတတ္သည္။
ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးအေျခအေနအသစ္တြင္ ဦးဥာဏႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ားကုိ ေထာင္ဒဏ္ထပ္ခ်မည္လားဆိုသည္ကေတာ့
မေရရာေပ။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ ဦးဥာဏႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ားကို ယင္းတိ႔ု လုပ္ခ်င္သလို မဟနက လုပခ
္ င
ြ ့မ
္ ေပးျခင္းႏွင့္
မဟနကိုယစ
္ ား အစိုးရက ဂိုဏ္းကို အျပစ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းကို အစိုးရက လိုကေ
္ လ်ာခဲျ့ ခင္းကုိ
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မဟနႏွင့္ ၎၏ ခုရ
ံ ုံးမ်ားမွ ျပန္ဆိသ
ု ေဘာေပါက္သည့္အတိုင္း
လမ္းရိုးမွ ေသြဖည္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံတြင္ ဘာသာေရးျပစ္မတ
ႉ စ္ခုျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရကလည္း
မဟနႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ထိုကဲ့သ႔ေ
ို သာ ျပစ္မႉမ်ားကုိ အျပစ္ေပးေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။

၃.၂ အစိးု ရ/ဗုဒၶဘာသာႏွင့ ္ မြတစ
္ လင္ဆက္ဆေ
ံ ရး
၃.၂.၁ စစ္အစိးု ရ-မြတစ
္ လင္ဆက္ဆေ
ံ ရး (၁၉၉၀ခုႏွစမ
္ ်ား-၂၀၀၀ခုႏွစမ
္ ်ား)

အစိုးရႏွင့္ လူနည္းစုဘာသာဝင္အၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္
နဝတ/နအဖလက္ေအာက္ရွိ အစိုးရႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား ေခ်ာေမြ႕မႉမရွိခေ
ဲ့ ပ။ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၄.၃
ရာခုိုငႏ
္ ႉန္း (ရိုဟင္ဂ်ာပါ ထည့္တြက္လွ်င္)ႏွင့္ ၂.၃ ရာခုိင္ႏန
ႉ ္း (ရိဟ
ု င္ဂ်ာကို
ထည့္မတြက္လွ်င္) သာလွ်င္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းတိ႔အ
ု ထဲတြင္ လူမ်ိဳးေရးအရ၊
မူလဇစ္ျမစ္အရႏွင့္ ႏိုငင
္ ံသားျဖစ္မႉတ႔တ
ို ြင္ ကြာျခားမႉရွိၾကသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားတေလွ်ာက္
မတူေသာ အုပစ
္ မ
ု ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကားတြင္ မတူေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွခ
ိ ဲ့သည္ဟု ဆိႏ
ု ိုင္ေသာ္လည္း
၎တို႔၏ ဘုက
ံ ိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတရားတူညီမႉေၾကာင့္ အစိုးရက ကိုလိုနေ
ီ ခတ္က ရွိခေ
ဲ့ သာ ႏိင
ု င
္ ံျခားမုန္းတီးမႉကို
ျပန္လည္အသက္သင
ြ ္းၿပီး ၎တို႔အားလုံးကုိ အတူတူဆက္ဆံခသ
ဲ့ ည္ဟု ဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတေ
္ ပ။
ႏိုငင
္ ံျခားမုန္းတီးမႉႏွင့္ မြတ္စလင္မန
ု ္းတီးမႉသည္ ႏွစ္ဆယ္ရာစု အေစာပိုင္း ကိုလိုနေ
ီ ခတ္ဗမာျပည္တင
ြ ္
အစတည္ခဲ့သည္။ ဆယ့္ကိုးရာစုေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ႏွစ္ဆယ္ရာစု ပထမတဝက္တ႔တ
ို ြင္
အိႏၵိယမွကိုလိုနေ
ီ ခတ္ဗမာျပည္သ႔ို ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားဝင္ေရာက္ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ျခင္းကို ေ
ဒသခံတင
ို ္းရင္းသားတို႔၏ အက်ိဳးအတြက္ တုံ႔ျပန္ျခင္းအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲေ
့ သာ ႏိင
ု ္ငျံ ခားမုန္းတီးမႉ
သည္ ယင္းအခ်ိန္က ကိုလိုနစ
ီ နစ္ကိဆ
ု န္႔က်င္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးအသြင္ေဆာင္ျခင္း၊ ကူးေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူကို

42

Aung Kyaw Min, “‘Moe Pyar’ Case Proceedings Delayed,” Myanmar Times, March 5, 2017, https://www.mmtimes.com/nationalnews/yangon/25344-moe-pyar-case-proceedings-delayed.html.
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ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ လူတန္းစားမညီမ်ွ မႉကို ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ လူဦးေရအခ်ိဳးအစားကို ဦးတည္ျခင္း၊
က်ား၊မကိစၥသေဘာေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရးႏြယ္ျခင္းစေသာ သေဘာတရားမ်ား ေရာျပြန္းေနခဲ့သည္။ အိႏၵိယမွ
ဝင္ေရာက္လာေသာ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပသ
္ မားမ်ားသည္ ကိုလန
ို ီေခတ္ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးကဏၭႏွင့္
အျခား ကြၽမ္းက်င္မမ
ႉ ်ားစြာမလိေ
ု သာ ကဏၭမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကေသာေၾကာင့္ ၿဗိတသ
ိ ွ်တိ႔က
ု
အေပၚက အုပစ
္ ီးထားၿပီး အိႏၵိယအလုပ္သမားတို႔က အလယ္အလတ္တန္းႏွင့္ ေအာက္ေျခလုပင
္ န္းကိုငင
္ န္းမ်ားႏွင့္
အလုပမ
္ ်ားကုိ လႊမ္းမိုးထားေသာ ကိုလိုနေ
ီ ခတ္ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းတြင္
၎တို႔မွာ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားျဖစ္လာေနသည္ဟု ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတိ႔က
ု ျမင္လာၾကသည္။
အဆိုပါ ကိုလိန
ု ီစနစ္ကို ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးသေဘာေဆာင္ျခင္း၊ ေရႊ႔႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတိ႔က
ု ို
မလိုလားျခင္း၊ လူတန္းစားမညီမ်ွ မႉကို မႏွစ္ျမိဳ႕ျခင္းႏွင့္ လူဦးေရအခ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲလာမႉကို မၾကိဳက္ျခင္းစေသာ
သေဘာတို႔ေဆာင္သည့္ ေဒသခံတ႔၏
ို စိတ္ခစ
ံ ားမႉတ႔က
ို ို အိႏၵိယအမ်ိဳးသားတို႔ (ဟိႏၵူေရာ မြတစ
္ လင္ပါ)
ႏွင့္ ဗမာဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသမီးတို႔အၾကားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပၚထြန္းလာၿပီဟု စြပစ
္ ြဲၾကသည့္ လက္မထပ္ဘဲ
အတူေနၾကျခင္းႏွင့္ ဘာသာလူမ်ိဳးမတူဘဲ လက္ထပ္ၾကျခင္းတိ႔က
ု ပိုမို မီးထုိးေပးခဲ့သည္။ ဟိႏၵဴႏွင့္ မြတစ
္ လင္
ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ားက မြတ္စလင္ႏွင့္ ဟိႏၵဴေယာက်ၤားတိ႔ႏ
ု ွင့္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးတို႔အၾကား
ပတ္သက္ႏွီးႏြယ္ၾကမႉကို တရားဝင္သည္ဟု လက္မခံသည့္အတြက္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာတိ႔သ
ု ည္ ၎တိ႔၏
ု
လက္ထပ္ျခင္း၊ အေမြဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ လင္မယားကြဲကြာၾကသည့္အခါ ကေလးအုပ္ထန
ိ ္းမႉခြင့ရ
္ ရွိျခင္းစသည္တ႔တ
ို ြင္
အခြင့အ
္ ေရးမ်ား ဆုံးရွဴံ းရသည္ဟု ျမင္လာၾကသည္။ အဆိုပါ က်ား၊မသေဘာေဆာင္ေသာ
အိႏၵိယသားတို႔ကို မႏွစ္ျမိဳ႕မႉက ဗမာ (ဗုဒၶဘာသာ)အမ်ိဳးသားတို႔၏ ေယာက်ၤားအခြင့အ
္ ေရးကုိ
ခ်ိဳးေဖါက္ခံရသလို ဗမာ (ဗုဒၶဘာသာ)အမ်ိဳးသမီးတို႔ကို ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည္ဟု ခံစားလာၾကသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္
ဗုဒၶဘာသာမိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားမႉႏွင့္ အေမြဆက္ခံမဥ
ႉ ပေဒ (၁၉၃၉)ဟူေသာ အထူးဥပေဒတစ္ခုကို
ျပဌာန္းလိုက္ၾကသည္။ ဥပေဒက လူမ်ိဳးမတူ ဘာသာမတူဘဲ ေပါင္းေဖာ္ၾကေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားအားလုံးကုိ
တရားဝင္လက္ထပ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး အေမြဆက္ဆခ
ံ ြင့၊္ အေမြႏွင့္ ကေလးအုပ္ထန
ိ ္းခြင့မ
္ ်ားကို
ဗမာ့ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒႏွင့္သာ ဆုံးျဖတ္ရမည္ဟု သတ္မွတလ
္ ိုက္သည္။43 ယင္းဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ထားသည့္
ဗုဒၶဘာသာမိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားမႉႏွင့္ အေမြဆက္ခံမဥ
ႉ ပေဒျဖင့္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္
အစားထိုးခဲ့သည့္။ ၾကားကာလတြင္ အေစာပိုင္း ဆယ္စႏ
ု ွစ္မ်ားက ရွိခေ
ဲ့ သာ ဟိႏၵဴႏွင့္
မြတ္စလင္မခြခ
ဲ ဲ့သည့္ အိႏၵိယမုန္းတီးျခင္းသည္ တေျဖးေျဖးႏွင့္ ဟိႏၵဴထက္ မြတ္စလင္ကို ပိဥ
ု ီးတည္လာခဲ့သည္။44
အထက္ပါ ကိုလန
ို ီေခတ္က ျပင္းျပေသာ အမ်ိဳးသားေရးဆန္ဆန္ႏွင့္ ကူးေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူကို
မုန္းဟန္ေဆာင္သည္45
့ သေဘာထားမွတခ
္ ်က္မ်ားကို ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သ႔လ
ူ ြတ္လပ္ေရးအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္က
အုပခ
္ ်ဳပ္ေသာ ပါလီမန္ဒမ
ီ ိုကေရစီစနစ္ (၁၉၄၈-၆၂) တေလွ်ာက္လုံးတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ခ်ီသည္ကို
မေတြ႔ရေသာ္လည္း ႏိင
ု ္ငျံ ခားမုန္းတီးသည့္ ဦးေနဝင္းေခါင္းေဆာင္သည့္
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ/ ျမန္မာ့ဆရ
ို ွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ)လက္ထက္တြင္ ျပန္ေပၚလာခဲ့သည္။46 ဦးေနဝင္း

43

Aye Kyaw, “Religion and Family Law in Burma,” in U. Gaertner and J. Lorenz (eds.), Tradition and modernity in
Myanmar: Culture, social life and languages (Hamburg: Lit., 1994).
Renaud Egreteau, “Burmese Indians in Contemporary Burma: Heritage, Influence, and Perceptions since 1988,”
Asian Ethnicity 12(1) (2011), pp. 33–54.
45
‘ကူးေျပာင္းလာသူကိုမုန္းဟန္ေဆာင္သည္’ဟူ ေသာ စကားကုိ သုံးစြဲထားျခင္းမွာ
44

ကိုလိုနီေခတ္က ဝင္ခဲ့သမွ်ေသာ ကူး ေျပာင္းလာသူအားလုံးလိုလိုမဟုတ္ ေတာင္ မွ အမ်ားစုသည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တိူ႔သ ည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အမွန္မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
46
မွတ္သားေလာက္စရာ အခ်က္တစ္ ခုမွာ ၎ေရးသားေသာ ဦးေနဝင္း၏ ႏိုင္ငံေရးအတၳဳပတၱိတြင္
ေရာဘတ္ေတလာက ဆိုရွယ္လစ္ စစ္အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္း ၏ လူအမ်ားလက္ခံထားၾကေသာ
ႏုိင္ငံျခားမုန္းတီး မႉကို ေမးခြန္းထု တ္ထားကာ ဦး ေနဝင္းသည္ ႏိုင္ငံျခားတို င္းျပည္ မ်ားႏွင့္ ခင္ ခင္မင္မင္ဆက္ဆံ ေလ့ရွိျခင္း၊ ကမၻာအႏွံ႔သို႔
ခရီးသြားခဲ့ျခင္းႏွ င့္ အိႏၵိယ လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္ထ မင္းခ်က္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးအရာရွိထားရွိ ခဲ့ျခင္းတို႔ကို ေထာက္ျပခဲ့သည္ ။ ၾကည့္ ပါ။ Robert H Taylor,
General Ne Win: A Political Biography (ISEAS-Yusof Ishak Institute 2015), pp. 366-7.
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သည္ ႏိင
ု ္ငံတကာႏွင့္ မဆက္ဆံဘဲ တိုင္းျပည္ကို တံခါးပိတဝ
္ ါဒက်င့္သုံး၍ စီးပြားေရးကို ေကာင္းေကာင္းမြနမ
္ ြန္
မစီမံတတ္မေ
ႉ ၾကာင့္ လူမႉစီးပြားေရးႏွင့္ ႏိင
ု ္ငေ
ံ ရး အခက္အခဲမ်ားၾကဳံေတြ႔ရတိုင္း မၾကာခဏဆိုသလို
ႏိုငင
္ ံျခားမွ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ဆင္းသက္လာေသာ တရုတႏ
္ ွင့္ အိႏၵိယသားတိ႔က
ု ို
ဓါးစာခံလုပၿ္ ပီး ျပႆနာရွာတတ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။47
ဦးေနဝင္း၏ ႏိုငင
္ ံျခားမုန္းတီးစိတ္ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တင
ြ ္ အာဏာယူခဲ့ေသာ နဝတေခါင္းေဆာင္စစ္ဗိုလ္ မ်ားက
ဆက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ဤအႀကိမ္တြငေ
္ တာ့ ကမၻာ့အလယ္တြင္ မိတ္ေဆြရွားပါးေသာ စစ္အစိုးရ၏ တရုတ္ႏင
ုိ င
္ ံႏွင့္
နီးစပ္လာမႉႏွင့္ ယခင္က ကြန္ျဖဴးရွပဝ
္ ါဒ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေတာက္ဝါဒ သို႔မဟုတ္ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာတို႔ကို
ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည့္ လူမ်ားစြာရွိသည့္ တရုတ္မ်ိဳးႏြယ္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံသားမ်ား48၏ ဗမာဆန္လာျခင္း49 (ဝါ)
ေထရဝါဒဆန္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ဟန္တူၿပီး နဝတ/နအဖအစိုးရ စတင္ျဖန္႔ခ်ီလာသည့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒမွာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စႏ
ု ွင့္ ၿဗိတန
ိ ္ႏင
ို င
္ ံစသည့္ အေနာက္အင္အားစုမ်ားကို တဖက္က ဦးတည္ၿပီး ေ
နာက္တဖက္က မြတ္စလင္မ်ားကို ရည္ညႊန္းလာသည္။50 ယင္းအပိုင္းႏွစပ
္ င
ို ္း ပါ ႏိုငင
္ ံျခားမုန္းတီး ၿပီး
ေခတ္သစ္ကိုလိန
ု ီဆန္႔က်င္ေရးအသြင္ေဆာင္သည့္ စကားမ်ားသည္ ကိုလိုနီေခတ္တင
ြ ္ စတင္ခဲ့ၿပီး ဆိုရွယ္လ
စ္ေခတ္ဗမာျပည္တင
ြ ္ ထြန္းကားခဲ့ေသာ မြတ္စလင္မုန္းတီးေရးစကားအသစ္တစ္ခုကို ထိထိေရာက္ေရာက္
ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သည္။51 မြတ္စလင္မ်ားကို ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႔ ခ်န္ထားရစ္ခေ
ဲ့ သာ မလိခ
ု ်င္ဘဲ လက္ခံထားလိုက္ရေသာ
ု စီးပြားေရးကို
လက္က်န္မ်ားအျဖစ္ ပုံေဖၚခဲ့သည္။52 ထိုမြတ္စလင္မ်ားသည္ စစခ်င္းတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတိ႔၏
နစ္နာေစခဲ့ၿပီး ၎တိ႔၏
ု လူဦးေရအရြယ္အစား၊ ႏိင
ု ္ငံျခားယဥ္ေက်းမႉႏွင့္ ဘာသာေရးတိ႔ေ
ု ၾကာင့္
တေျဖးေျဖး တိုးတက္ၿပီး ေဒသခံတ႔၏
ို လူမ်ိဳးေရး၊ ယဥ္ေက်းမႉႏွင့္ဘာသာေရးၾကန္အင္လကၡဏာတို႔ကိုပါ ထိ
ခုိက္လာခဲ့သည္ဟု ပုေ
ံ ဖၚခဲ့သည္။53
ထုိ မြတ္စလင္မန
ု ္းတီးေရးစကားကို ကိုလိုနေ
ီ ခတ္က ဝင္လာခဲေ
့ သာ တရားမဝင္ေသာ မွတပ
္ ုံတင္တစ္ခုခမ
ု ရွိေသာ
ဝင္လာသူမ်ားဟု နဝတက ပံုေဖၚခဲေ
့ သာ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစမ
္ ်ား၏ ေႏွာင္းပိင
ု ္းႏွင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစမ
္ ်ား၏ အေစာပုိင္းတြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အစုလိက
ု ္အျပဳံလိုက္ ထြက္ေျပးၾကျခင္းက ပိမ
ု ို
အားျဖည့္ေပးခဲ့သည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ ၎တိ႔က
ု ို ႏိုငင
္ ံတကာ ဖိအားမ်ားအၾကားတြင္ ျပန္လက္ခံခဲ့သည္။54
လူဝင္မႉႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သ႔အ
ူ င္အားဝန္ၾကီး(လဝက) ဌာနကိ၁
ု ၉၉၅ ဂြၽန္လတြင္ တည္ေထာင္လိုက္ေသာ
အခါ မြတစ
္ လင္မုန္းတီးေရးစကားသည္ အထြတအ
္ ထိပ္သ႔ို ေရာက္လာခဲ့သည္။ လဝကက ၎၏
တရားဝင္ ေဆာင္ပဒ
ု အ
္ ျဖစ္ ေျမမ်ိဳ၍ လူမ်ိဳးမျပဳတ္ လူၿမိဳမွ လူမ်ိဳးျပဳတ္မည္ ကို သုံးစြခ
ဲ ဲ့သည္။
အဆိုပါ ေဆာင္ပဒ
ု ္က နိမိတ္ေဟာေနသည္မွာ ႏိင
ု င
္ ံျခားမွ လာေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး (ဆိုလိုသည္မွာ
မြတ္စလင္မ်ား)၏ ႏိင
ု င
္ ံတြင္း ဝင္ေရာက္လာမႉကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏင
ို လ
္ ွ်င္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံရွိ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မည္။55 ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား၏ ေႏွာင္းပုိင္းမွ
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Internal Economic Impediments,” South East Asia Research 11 (1) (2003), pp. 5-58.
48
Nyi Nyi Kyaw, “Adulteration.”
49
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စတင္၍ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏစ
ွ ္မ်ားအထိ မြတစ
္ လင္မ်ားကုိ ဦးတည္ေသာ အၾကမ္းဖက္မမ
ႉ ်ား
မၾကာခဏျဖစ္ပာြ းခဲ့သည္ကေ
ို တြ႕ရသည္။ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ျပည္ (၁၉၈၈)၊ မႏၱေလး၊ ရန္ကန
ု ္၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္
ကရင္ (၁၉၉၇)၊ စစ္ေတြ (ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၀၁)၊ ေတာင္ငူ (ေမ ၂၀၀၁)၊ ျပည္ (ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၁)ႏွင့္
ပဲခူး (ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၁) တိ႔ျု ဖစ္သည္။56
၎အဓိကရုဏ္းအားလုံးလိုလိုသည္ တစ္ေယာက္သို႔မဟုတ္ တစ္ေယာက္ထက္ပိုေသာ မြတ္စလင္ေယာက်ၤားတို႔က
ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကို လိင္ေစာ္ကားမႉျပဳလိက
ု ္သည္ဟု ေကာလဟာလထြက္လာျခင္း
သို႔မဟုတ္ တကယ့္ျဖစ္ရပ္ကို ခ်ဲ႕ကားေျပာျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ႏင
ွ ့္
အိမေ
္ ထာင္ျပဳလိုက္ၿပီး လက္ထပ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးကုိ ဖိအားေပး၍ အစၥလာမ္ဘာသာထဲသို႔ ဝင္ခိင
ု ္းျခင္း၊
မြတ္စလင္တ႔က
ို ဗုဒၶဘာသာကုိ ေစာ္ကားျပဳလိုက္ျခင္းႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ာ းအၾကား
ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းစသည္တ႔မ
ို ွ စတင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ တိုက္ရိုကပ
္ ါဝင္မႉသ႔မ
ို ဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ ႏွီးႏြယ္ေ
နမႉကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံသယရွိခဲ့ၾကၿပီး မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား တင္ထားၿပီးသားလည္း ျဖစ္သည္။
အဓိကရုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ မြတ္စလင္ပင
ို ္ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ဗလီမ်ား တိုကခ
္ ိက
ု ္ခံရျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းႏွင့္
မီးရွိဳ႕ခံရျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ တူညေ
ီ သာ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၀
ျပည့္ႏစ
ွ ္မ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားကို ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ျပန္သည္။
၃.၂.၂ အစိးု ရ/ဗုဒၶဘာသာႏွင့ ္ မြတစ
္ လင္ဆက္ဆေ
ံ ရး (၂၀၁၀ ခုႏွစမ
္ ်ား)

အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခဲေ
့ သာ ႏွစမ
္ ်ားအတြင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ျဖစ္ေပၚခဲေ
့ သာ
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတစ
္ လင္ဆက္ဆံေရးကဲ့သ႔ို အဆိုးရြားဆုံးအေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္မွာ တစ္ခါမွ မၾကဳံခဲ့ဖူးေပ။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ရခုိုငဗ
္ ုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကုိ မြတ္စလင္ သုံးဦးက မုဒိန္းက်င့္
သတ္ျဖတ္ခရ
ဲ့ ာမွ စတင္ခေ
ဲ့ သာ လူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႉသည္ ျမန္မာႏိုင္င၏
ံ ေဒသအႏွံ႔အျပားသိ႔ု
ေတာမီးသဖြယ္ ကူးစက္သြားခဲ့သည္။ ေယဘုယ်ဆိုရလွ်င္ ရခုိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ အၾကမ္းဖက္မႉ
ႉမွာ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခိင
ု ္တ႔၏
ို ႏႉိင္းယွဥ္လူဦးေရအရြယအ
္ စားေၾကာင့္
(ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ရခုိင္ေျမာက္ပင
ို ္းတြင္ လူမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္၏ အျခားေနရာမ်ားစြာတြင္
လူဦးေရအတိင
ု ္းအတာတစ္ခအ
ု ထိရွိသည္) အုပစ
္ ုတစ္စုႏွင့္ တစ္စုအၾကား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အသြင္ကို ပိုေဆာင္ခၿဲ့ ပီး
အျခားေနရာမ်ားတြငမ
္ ူ မြတ္စလင္တ႔က
ို လူနည္းစုမ်ား ျဖစ္ေနသည္သာ မ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင္ ဗုဒၶဘာသာဘာသာေရးအေဆာက္အအုမ
ံ ်ားလည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
အၾကမ္းဖက္မမ
ႉ ်ားတြင္ မြတစ
္ လင္မ်ားက ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွခ
ိ ဲ့သည္။57
မြတ္စလင္ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ဦးတည္တိုကခ
္ ိက
ု ္ခဲ့ေသာ အရြယအ
္ စားေသးငယ္ၿပီး
အၾကမ္းဖက္မအ
ႉ ားသိပမ
္ မ်ားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုးရ ၂၀၁၆
ဧၿပီလတြင္ တက္လာျပီးမွ ျဖစ္ပြားခဲေ
့ သးသည္။ ဇယား ၄ တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေဖၚျပထားသည္။မြတစ
္ လင္ဘာသာေရးအေဆာက္အအုမ
ံ ်ားျဖစ္သည့္ ဗလီ
ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္းမ်ားစြာသည္ မီးရွိဳ႕ခံရျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းႏွင့္
ပိတ္ခရ
ံ ျခင္းမ်ား ေတြ႔ၾကဳံခရ
ဲ့ သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းသက္သက္တြင္ ဗလီ ၃၂
လုံးႏွင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ၂၂ ေက်ာင္းတိ႔ု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ဖ်က္ဆီးခံခရ
ဲ့ သည္။58
56
Images Asia, Report on the situation for Muslims in Burma (Bangkok: Images Asia, 1997); Human Rights Watch,
Crackdown on Burmese Muslims (Washington, D.C.: Human Rights Watch, 2002).
57
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58
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လူအုပစ
္ ုခ်င္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဘာသာဝင္တစ္ဖက္ႏင
ွ ့တ
္ စ္ဖက္အၾကား ေတာမီးကဲ့သ႔ို ျဖစ္ပြားခဲေ
့ သာ အၾကမ္း
ဖက္မႉ၏ေနာက္တြင္ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစုႏွင့္ ႏႉိုင္းယွဥ္လ်ွ င္ျမန္မာႏိုင္ငရ
ံ ွိ မြတစ
္ လင္မ်ား၏ ဥပေဒအရႏွင့္
လူမႉယဥ္ေက်းမႉအရ ျဖစ္တည္မႉကို ထိခိုကေ
္ စခဲေ
့ သာ လူမေ
ႉ ရးႏွင့္ ႏိုငင
္ ံေရး ခံယခ
ူ ်က္ ႏွစခ
္ ု ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။59
ပထမခံယူခ်က္မွာျမန္မာႏိုင္ငရ
ံ ွိ မြတစ
္ လင္ထုတစ္ခုလုံး၏ ထက္ဝက္မွ် လူဦးေရရွိသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့သ
္ ာ
သက္ဆိုင္သည္။ ယင္းမွာ လြနစ
္ ြာ ေခတ္စားလာခဲ့ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ‘တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္’ဟု ဆိုလိုၿပီး
ခိုးဝင္ဘဂၤါလီဟု ေခၚေဝၚသမုတ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္
စလင္မ်ားက60 တဖက္ ရခိင
ု ဗ
္ ုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက တဖက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဂြၽန္လႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္
ျဖစ္ပာြ းခဲ့ေသာဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ခအ
ု ၾကားတြင္ ေသးငယ္ေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ား
ျဖစ္ပာြ းေနစဥ္ႏင
ွ ့္ ျဖစ္ပြားၿပီးကာလမ်ားတြင္ ခိုးဝင္ဘဂၤါလီဆိုေသာ စကားသည္ လြနစ
္ ြာမွ ေခတ္စားလာခဲ့သည္။
လူမ်ိဳးေရးဆန္ေသာ စကားလုံးျဖစ္သည့္ ‘ဘဂၤါလီ’61 သည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားဖက္ကေတာ့ အက်ယ္အက်ယ္
အျငင္းပြားမႉမရွိဘဲ လက္ခႏ
ံ ိုင္ဖြယ္ မရွေ
ိ သာ္လည္း တနည္းတဖုံ လက္ခံ၍ ရႏိုင္ေသးသည္။
သို႔ရာတြင္ ခိုးဝင္ဆိုေသာ ျမန္မာေဝါဟာရသည္ကား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ပုံရပ
ိ ္ကို လြနစ
္ ြာ ထိခ္က
ို ္ေစခဲ့သည္။
ဦးသိန္းစိနအ
္ စိုးရႏွင့္ ရခိင
ု ္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားက မၾကာခဏဆိုသလို စြပစ
္ ြဲခဲ့သလို ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက
ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္းထိ ျမန္မာႏိုင္ငအ
ံ တြင္းသိ႔ု ခုိးဝင္ခဲ့ၾကသည္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားရွိၿပီး
အကုန္လုံးမဟုတေ
္ တာင္ အမ်ားစုေသာ ယေန႔ေခတ္တင
ြ ္ ရွေ
ိ နသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႉ မ်ားစြာ
ပါဝင္ေနေသာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိင
ု ္ငံသားဥပေဒအရေတာင္မွ ႏိင
ု ္ငသ
ံ ားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။62 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ
ယခုတိုငေ
္ အာင္ ေန႔စဥ္ထုတႏ
္ င
ွ ့္ အပတ္စဥ္ထုတ္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂလ
ၢ ိကသတင္းစာမ်ားႏွင့္
ဂ်ာနယ္မ်ားက ခိုးဝင္ဘဂၤါလီကို ဆက္တိုက္ဆိုသလို သုံးစြဲခၾဲ့ ကသည္။ ထိုသို႔သုံးစြဲၾကျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူတ႔၏
ို
စိတ္ထဲတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ပင္ အလုံးအရင္းႏွင့္ ခိုးဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ဟေ
ု သာ ပုရ
ံ ိပ္ကို
ေပၚထြန္းေစခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိနအ
္ စိုးရ၊ ရခိင
ု မ
္ ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးလႉပ္ရွားေသာ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ား၏
ဆက္တိုက္ သြတ္သြင္းမႉေၾကာင့္ အဆိုပါ အုပစ
္ ု သုံးခု ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာခဲ့သမွ် အကုန္လုံးကုိ
ယုံၾကည္ေနၾကပုေ
ံ ပၚသည္။ ခိုးဝင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဘဂၤါလီ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ႏွစခ
္ ုလုံးတြဲ၍ ဌာနဆိုငရ
္ ာမ်ားတြင္ တရားဝင္ သုံးစြမ
ဲ ႉ
မရွေ
ိ သးကာမူ63 ၎တုိ႔ကို ခုိးဝင္လာခဲ့ေသာ သူမ်ားသာ ပါဝင္သည့္ လူစုဟု ပုံေဖၚက ာ ရိုဟင္ဂ်ာတိ႔၏
ု
ဥပေဒေရးအရႏွင့လ
္ ူမႉေရးအရ ျဖစ္တည္မႉကို ထိခိုက္ေစသည့္ လူမ်ားလက္ခံထား ၾကေသာအယူအဆ
ကုိ လူမ်ားမႏွစ္သက္ၾကမည္ကို စိုးသည့္အတြက္ လက္ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုး ရကိုယ္တင
ို ္က
တားဆီးႏိုင္ျခင္းမရွေ
ိ သးေပ။
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ မလိုလားသည့္ စိတ္ခစ
ံ ားမႉမ်ားသည္ အျမစ္တြယ္ေနသလိုျဖစ္ေနၿပီး ယင္းကုိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား
ကိုယ္တိုင္သာမက ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ အျခား မြတ္စလင္မ်ား ကိုယ္တိုင္လည္း ခံစားရသည္။ မဘသ
(အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြ)႔ဲ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးလႉပရ
္ ွားၾကသည့္
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ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္း (၎တိ႔အ
ု ေၾကာင္း အခန္း ၄ တြင္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးထားသည္)
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုသာမက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ မြတ္စလင္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္
မြတ္စလင္လူမႉဘဝကိုလည္း ဦးတည္တိုက္ခိုကခ
္ ဲ့ၾကသည္။ ရိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ားသည္ ၎တိ႔၏
ု အမ်ား
စြပစ
္ မ
ြဲ ွတ္ယူေနၾကသည့္ တရားမဝင္မအ
ႉ တြက္ အဆိုးဝါးဆုံး ဆက္ဆံမႉႏွင့မ
္ ုန္းတီးမႉကို ခံရေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း
တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္အတိုင္း ႏိုငင
္ ံအႏွံ႔လႉပ္ရွားခဲ့ေသာ မဘသ၏ လႉပ္ရွားမႉက မြတစ
္ လင္ႏင
ွ ့္ ပတ္သက္သည့္
အရာအားလုံးလုိလိုကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ၎တိ႔အ
ု ၾကားရွိ ဘုံကိုးကြယ္မႉျဖစ္ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာျဖစ္မႉတူညီသလို ၎တိ႔၏
ု အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္
ႏႉိင္းယွဥ္ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာတိ႔၏
ု ဒုကၡကုိ နားလည္မႉျပသခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတေ
္ သာ မြတစ
္ လင္မ်ားသည္
ႏႉတ္ဆိတ္ေနခဲ့ၾကသည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လူမႉကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ရံဖန္ရခ
ံ ါ မီဒီယာအင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင၎
္ တိ႔ႏ
ု ွင့္
ဘာသာတူသူမ်ားကို စာနာမႉမ်ား ျပခဲ့သည္။ ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ရွိ ၎တို႔ႏွင့္ ဘာသာတူသူမ်ားကို စာနာမႉမ်ား
ျပသခ့ဲသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတေ
္ သာ မြတစ
္ လင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငႏ
ံ ွင့္ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစုအေပၚတြင္ သစၥာမရွိဟူ၍
သေဘာထားတစ္ရပ္ လူထုၾကားတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထိသ
ု ို႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငရ
ံ ွိ မြတ္စလင္ထုတစ္ခုလုံးသည္
၎တို႔၏ ျဖစ္တည္မႏ
ႉ ွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငအ
ံ ေပၚ သစၥာရွိမႉကို အျပင္းအထန္ေမးခြန္းထုတမ
္ ႉႏွင့္ ၾကံဳရၿပီး
၎တို႔၏ လူမေ
ႉ ရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႉအရ ႏိင
ု ္ငံသားျဖစ္မႉကို အဆင့္အတန္း ထပ္မန
ံ ိမ့က
္ ်သြားမႉကိုလည္း ၾကဳံရသည္။64
ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္စပ
ြ စ
္ မ
ြဲ ႉကို ၂၀၁၃–၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း
မဘသကို ထိထိမိမိ ေဝဖန္မႉမ်ားအတြက္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအၾကား လူသမ
ိ ်ား ထင္ရွားခဲေ
့ သာ
ရဟန္းစာေရးဆရာႏွင့္ လူမႉေဝဖန္သူ မိုးသု (မႏၱေလး)က ျပဳသည္မွာ
က်ဴးေက်ာ္ခိုးဝင္လာဘ္ထိုးဝင္လာၾကတဲ့ ဘဂၤါလီအေရးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မူဆလင္မ်ားဟာ ႏိင
ု ္ငေ
ံ တာ္
ဘက္ကေန

ျမန္မာ့တင
ို ္းရင္းသားေတြ ဘက္ကေန ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္ေပးျခင္းမရွိဘဲ အစၥလာမ္

ဘာသာကိုးကြယ္တဲ့

ဘာသာတူ

ဘဂၤါလီေတြဘက္ကို

မသိမသာေရာ သိသိသာသာေရာ ကိုင္းညြတ္

ေပးေနၾကတဲ့ သေဘာထားေတြကို ေတြ႔ျမင္ေနရလိ႔ပ
ု ဲျဖစ္ပါတယ္။ တရားဝင္ျမန္မာႏိုငင
္ ံသား ျဖစ္တဲ့ မူဆလင္
အမ်ားစုဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဆိုတ ဲ့ စိတ္ဓာတ္မေမြးဘဲ မြတ္စလင္ဘုရားသားဟုဒ္ စိတဓ
္ ာတ္ေမြး ၿပီးေတာ့
ဘဂၤါလီေတြကို ရိုဟင္ဂ်ာနာမည္န႔ဲ ျမန္မာႏိုငင
္ ံသားျဖစ္ခင
ြ ့္ ရေရးအတြက္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကတာကုိ
ေတြ႔ရွိရပါတယ္။65
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတစ
္ လင္ဆက္ဆံေရးအေပၚ သက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဒုတိယသေဘာထားမွာ မြတစ
္ လင္မ်ားသည္
ဧည့္သည္ သို႔မဟုတ္ အဆင့္နိမ့ေ
္ သာ
ႏိုငင
္ ံသားဟုေသာ
အယူအဆျဖစ္သည္။ ဤသေဘာ ထားမွာလည္း
ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ျမန္မာ့အျခားေဒသမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႉမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။
မြတ္စလင္မ်ားကို ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားကုိ အိမ္ရင
ွ မ
္ ်ားဟု ပုံေဖၚခဲ့သည္။ မြတစ
္ လင္ပင
ို ္
ေရႊဆင
ို ္တစ္ဆင
ို ္တြင္ ဆိင
ု ပ
္ ိုငရ
္ ွငမ
္ ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာလင္မယားအၾကား ခိုကရ
္ န္ျဖစ္ပြားရာမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ
၂၀ ရက္ေန႔မနက္တင
ြ ္ စတင္ခဲ့ၿပီး မြန္းလြပ
ဲ ိုင္းတြင္ မြတစ
္ လင္မ်ားက ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးကို
သတ္ျဖတ္ခရ
ဲ့ ာမွ ပိမ
ု ိုေတာက္ေလာင္လာခဲေ
့ သာ မိတၳီလာအၾကမ္းဖက္မႉျဖစ္ေပၚေနစဥ္ကာလတြင္ ထိုသေဘာထားကုိ
သီတဂူဆရာေတာ္ အရွငဥ
္ ာဏိႆရက က်ယ္ျပန္႔ေစခဲ့သည္။66 ဗုဒၶဘာသာသည္ အစၥလာမ္ဘာသာထက္
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ျမန္မာႏိုင္ငံသ႔ို ပိုေစာၿပီး ေရာက္ရခ
ွိ ဲ့သည့္အတြက္ဆရာေတာ္က ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို အိ္မ္ရွငမ
္ ်ားဟု ေခၚကာ
မြတ္စလင္မ်ားကို ဧည့္သည္မ်ားဟု ေခၚခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ ေဖၚေရြမေ
ႉ ၾကာင့္သာလွ်င္
အစၥလာမ္သာသနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျခကုပ္ယႏ
ူ ိုင္လာခဲ့ၿပီး တည္ျမဲေနႏိုင္လာခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။
ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္က မြတ္စလင္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာေနၾကရန ္ႏွင့္ အိမ္ရင
ွ မ
္ ်ားကုိ မည္သည့္နည္းႏွင့မ
္ ွ်
ဒုကၡမေပးၾကရန္လည္း သတိေပးခဲ့သည္။67 အဆိုပါ အင္တာဗ်ဳးကုိ လူမႉကြန္ယက္မ်ားတြင ္
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေဝခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာမြတ္စလင္မ်ားကုိ အိ္မ္ရင
ွ ္ဗဒ
ု ၶဘာသာဝ
င္မ်ားကုိ အမွားက်ဴးလြနခ
္ ့ဲသူမ်ားဟု ပုံေဖၚလာခဲ့သည္။ ဤဧည့္သည္ဟူေသာ စကားမွာ ခုိးဝင္ဆိုေသာ
စကားေလာက္ မဆိုးဝါးေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားကုိ
ႏိုငင
္ ံသားအျဖစ္ေတာ့ လက္ခံထားေသးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၎က “ဆက္စပ္ႏွီး
ႏြယ္ေနေသာ လူမပ
ႉ တ္ဝန္းက်င္”တစ္ခုကို ဖန္တီးလိုက္ၿပီး ယင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာအိမရ
္ ွငမ
္ ်ားက
“ေက်းဇူးရွင”္ ျဖစ္လာၿပီး မြတစ
္ လင္ဧ ည့္သည္မ်ားက “ေက်းဇူးေႀကြးတင္ေနသူ” ျဖစ္လာသည္။68 ၎က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္စလင္မ်ား၏ ျဖစ္တည္မႉက ဗုဒၶဘာသာဝင္ႏင
ို ္ငံသားမ်ားထက္ အဆင့္အတန္းပိန
ု ိမ့က
္ ်မႉကို
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
အမွန္တကယ္တြင္ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ဧည့္သည္ဆိုေသာ သေဘာကို ဥပေဒထဲသ႔ို ထည့္သြင္းေရး သားထားသည္။
ဝိေရာဓိျဖစ္ေနေသာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒက ျမန္မာႏိုငင
္ ံသားကို ႏွစမ
္ ်ိဳးခြဲျခား ထားသည္။
တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးက ဆင္းသက္လာေသာ ေသြးႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အလိအ
ု ေလ်ာက္ ရရွိေသာ
ေမြးရာပါႏိုင္ငံသားျဖစ္မႏ
ႉ ွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရခင္ကတည္းက မွီတင္းေနထိင
ု ္လာခဲေ
့ သာ
ဘိုးေဘးဘီဘင္မွ ဆင္းသက္လာသည့္ ေနထိုငေ
္ မြးဖြားခဲမ
့ အ
ႉ ေပၚ မူတည္၍ ကန္႔သတ္မႉမ်ားစြာ ႏွင့္ ရရွိသည့္
အျခားႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိင
ု င
္ ံသားျဖစ္မႉဟ၍
ူ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ႏိင
ု ္ငံသားမ်ားကို သူတ႔ို ႏိုင္ငံသားမျဖစ္လာခင္
ေခၚေဝၚေသာ အသုံးအႏႉန္းမွာ ဧည့္ႏိုငင
္ ံသားဟူ၍ျဖစ္သည္။69 ၎ တာဝန္စတင္ထမ္းေဆာင္သည့္ ပထမ
ေန႔ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားျဖစ္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား၊ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္
ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္က
ခန္႔အပ္လိုကေ
္ သာ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႉဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ကိုကို ဗြအ
ီ ိုေအက ေမးျမန္းေသာအခါ ၎က
‘ဧည့္ႏင
ို ္ငံသားေတြအမ်ားစုကိုးကြယ္တဲ့အစၥလာမ္ဘာသာ’ဟူေသာ စကားကို သုံးစြဲခဲ့သည္။70 ဒီမိုကေရစီ
နည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခရ
ံ ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရဒီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုးရအာဏာရလာေသာအခါတြင္
၎တို႔၏ နိမ့က
္ ်ေနေသာ အေနအထားမွ ျပန္လည္ေကာင္းမြနလ
္ ာလိမ့မ
္ ည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ျမင့္မားေနခဲ့ေသာ မြတစ
္ လင္မ်ားက ထိုစကားကုိ စိတ္ပ်က္မႉကို ေဖၚျပခဲ့သည္။ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ
မြတ္စလင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းငါးခု71 ေပါင္းစပ္ဖ႔စ
ြဲ ည္းထား ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုငရ
္ ာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြ႔ႀဲ ကီးက
ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း စာတစ္ေစာင္ ထုတ္ၿပီး ရွင္းလင္းေပး ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ငါးဖြ႔တ
ဲ ြင္
ပါဝင္ေသာ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ၏ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးဝဏၰေရႊက ေျပာသည္မွာ
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ဝန္ႀကီးေျပာသြားတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႏိင
ု ္ငံသားအျပည့္အဝမဟုတ္ဘူးလို႔ဆိုလိုတာ။
ဒါကကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ခ်စ္တာကုိ ေစာ္ကားလိုက္တာပဲ။ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို
နာက်င္ေစၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရွိေနတဲ့ တကယ့္အေျခအေနမွန္ကို ပိုဆိုးရြားသြားေစတယ္။ ၾကားရတာေ
တာ္ေတာ္ နာက်င္တယ္ …ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏိင
ု ္ငံသားအဆင့္အတန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဝဝါးမႉေတြ
ေပၚလာႏိုင္တာမိ႔ု ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိလို႔ ခုလို ျပန္ေျပာရတာပါ။72
အသစ္စက္စက္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုးရကလည္း ဦးေအာင္ကိ၏
ု စကားကို ဆူပြက္ေစမွန္း
သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း တရားဝင္ ဘာမွ မေျပာခဲ့ေပ။ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္မွာ ပါတီက
ဝန္ႀကီးႏွင့္ ယင္းကိစၥကို ေဆြးေႏြးၿပီး ဝန္ႀကီးက သင့္ေတာ္ေသာ ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ေျဖရွင္း မည္ဟု
ျပန္ေျပာသည္ဟု ဆိုသည္။73 သို႔ရာတြင္ လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႉမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏင
ို ရ
္ န္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ သုံးၿပီး
ႀကဳိးစားခဲ့သည္။ တင္းမာမႉမ်ားကို တိုးပြားႏိုငေ
္ စသလို ေလ်ာ့ပါးႏိုင္ေစေသာ သံဃာထု၏ အခန္းကဏၭကို
အစိုးရက ေကာင္းေကာင္းနားလည္ထားပုံေပၚသည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုးရ၏
တကယ့္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ ႏိုငင
္ ံေတာ္၏ အတိုငပ
္ င္ခပ
ံ ဂ
ု ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္
မဟနထံ သြားေရာက္ၿပီး ၎တိ႔အ
ု စိုးရသည္ လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာတရားအေပၚ မူတည္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆမ
ံ ႉျပဳမည္
မဟုတ္ေၾကာင္း ဝါစဥ္ႀကီးမားေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။74
သို႔ရာတြင္ ဂြၽန္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးတိင
ု ္းေဒသႀကီး ေဝါၿမိဳ႕နယ္ သူရဲသမိန္ေက်းရြာတြင္ ဆိင
ု ္ပင
ို ရ
္ ွင္
မြတ္စလင္တစ္ဦးကမြတစ
္ လင္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဖြင့လ
္ ွစ္ရန္ ေဆာက္လုပေ
္ နေသာ အေဆာက္အအုံ
ကို ၎၏ ဗုဒၶဘာသာဝင္အိမန
္ ီးခ်င္းမ်ားက ဗလီတစ္လုံးေဆာက္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲသည္။ အိမန
္ ီးခ်င္းမ်ားက ဌာန
ဆိုင္ရာမ်ားကုိ တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မက
ႉ ေႏွးေကြးခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုးံတင
ြ ္
ထို မြတ္စလင္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ၎၏ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အိမန
္ ီးခ်င္းအမ်ိဳးသမီး စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ရာမွ ရြာတြင္
ရွိေနၿပီးေသာ ဗလီ၊ အထက္ပါ အေဆာက္အအုႏ
ံ ွင့္ ထိုလ၏
ူ ဆိုင္ ဖ်က္ဆီးခံရသည္။ ထိုလူလည္း ဒဏ္ရာရသည္။75
အာဏာပိင
ု မ
္ ်ားက မည္သည့္ တုံ႔ုျပန္မမ
ႉ ွ မလုပ္ခဲ့။ ဂ်ဴလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္
လုံးခင္းေက်းရြာတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္လူတစ္စုက မြတစ
္ လင္မ်ား အသုံးျပဳေနသည့္ ဝတ္ျပဳေဆာင္တစ္ခု ကို
မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ျပန္သည္။76 ဤတစ္ႀကိမ္တင
ြ ္ေတာ့ ပါဝင္သူ အနည္းငယ္ကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထိအ
ု ေဆာင္ကို
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဥရုတံတားေဆာက္လပ
ု ေ
္ နရာတြင္ ပါဝင္ခေ
ဲ့ သာ မြတ္စလင္အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ေယာက္က
တရားဝင္ခင
ြ ့ျ္ ပဳခ်က္မရဘဲ ေဆာက္လပ
ု ္ခေ
ဲ့ သာေၾကာင့္ ၎ႏွင့္ ေဆာက္လုပရ
္ ာတြင္ ပါဝင္ခေ
ဲ့ သာ အျခား
မြတ္စလင္မ်ားကုိ အေရးယူသြားမည္ဟု ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခေ
ဲ့ သာ သာသနာေရးႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႉဝန္ႀကီးဌာန၏ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပထားသည္။77 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္
ရန္ကန
ု ္တိုင္းေဒသႀကီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြငရ
္ ေ
ွိ နေသာ မြတ္စလင္စာသင္ေက်ာင္းႏွစေ
္ က်ာင္းကုိလည္း
ယင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဗလီမဟုတ္ဘဲႏွင့္ လူမ်ား စုေဝးဝတ္ျပဳေနေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္
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ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက ဖိအားေပးမႉေၾကာင့္ အာဏာပိင
ု မ
္ ်ားက ခ်ိတ္ပိတ္ခဲ့သည္။78 ဤျဖစ္ရပ္မ်ားက ျပေနသည္မွာ
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတစ
္ လင္ဆက္ဆံေရးမွာ တင္းမာေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေသနတ္ေမာင္းခလုတ္ျဖဳတ္မည့္ ျဖစ္ရပ္
တစ္ခရ
ု ွိလွ်င္မြတစ
္ လင္ဘာသာေရးအေဆာက္အအုမ
ံ ်ားႏွင့္ အိုးအိမမ
္ ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္မမ
ႉ ်ားျဖစ္ႏုိငေ
္ သးသည္ကို
ျပေနသည္။

ဇယား ၄။ မြတစ
္ လင္ဆန္႔က်င္ေရးအဓိကရုဏး္ မ်ားႏွင့ ္ အက်ိဳးဆက္စာရင္း79

စဥ္
၁

ေန႔စြဲ
၂၀၁၂
ဂြၽန္၊

ေနရာ
ရခုိင္ျပည္ နယ္ရွိ
ေနရာမ်ားစြာ

ေအာက္တိုဘာ

2

3

4

5

၂၀၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ သာေကတ၊

၂၀၁၃ မတ္

၂၀၁၃ ေမ

၂၀၁၃ ေမ

ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္း

အက်ိဳးဆက္

ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ကိုမြတ္စလင္သုံးဦ မျဖစ္ဖူးေသာလူ မ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႉ၊ လူ
းကမုဒိန္းက်င့္သတ္ျဖတ္၊ မြတ္စလင္ ၁၀ ဦး

၂၀၀ ေသဆုံး၊ လူ ၁၄၀၀၀၀ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္၊

ကို လက္စားေခ်ရန္ ရခိုင္မ်ားက သတ္ျဖတ္

အိမ္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးခံရ

စာသင္ေက်ာင္းတစ္ ခုကိုျပင္ရာမွ

စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆာက္လု ပ္မႉခ်ိတ္ပိတ္ ခံရ

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး

ဗလီခိုးေဆာက္သ ည္ဟု စြပ္စြဲခံရျခင္း

မိတၳီလာ၊

မြတ္စလင္ဆိုင္ရွင္ႏွင့္

လူ ၄၃ ဦး ေသဆုံး၊ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္၊ အိမ္မ်ား၊

မႏၱေလးတိုင္

ဗုဒၶဘာသာေရာင္းသူရန္ျဖစ္၊ ဘုန္းႀကီးတစ္ ပါးကို

ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရ

းေဒသႀကီး

မြတ္စလင္မ်ားက လက္စားေခ်သတ္ျဖတ္

ဥကၠံ၊

မြတ္စလင္စက္ဘီး စီးလာသူမိန္း မက ကုိ ရင္ကို

လူ ၁ ေယာက္ေသ၊ အိမ္မ်ားမီးရွိဳ႕ခံရ၊

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ဝင္တိုက္မိ

အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္

လားရွိဳး၊

မြတ္စလင္ေယာက်္ားက

လူ ၁ ေယာက္ေသ၊ အိမ္မ်ားႏွင့္ ဗလီမ်ား

ရွမ္းျပည္နယ္

ဗုဒၶဘာသာဓါတ္ဆီေရာင္းသူမိန္း မကို

မီးရွိဳ႕ခံရ၊ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္

ဓါတ္ဆီေလာင္းမီးရွိဳ႕

6

၂၀၁၃ ၾသဂုတ္

ထန္းကုန္း၊

မြတ္စလင္ေယာက်္ားက ဗုဒၶဘာသာမိန္းမကို

စစ္ကုိင္းတိုင္

မုဒိန္းက်င့္ရန္ ၾကံဟု စြပ္စြဲခံရမႉ

အိမ္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္မ်ား မီးရွိဳ႕ခံရ

းေဒသႀကီး

7

၂၀၁၃

သံတြဲ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္

စက္တင္ဘာ

ဗုဒၶဘာသာအလံလႊင့္ထားေသာ

လူ ၇ ဦး ေသ၊ အိ မ္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္မ်ား မီးရွိဳ႕ခံရ

ဗုုဒၶဘာသာပိုင္ဆိုကၠား
မြတ္စလင္ဆိုင္ေရွ႕ရပ္ထားရာက စကားမ်ား

8

၂၀၁၄ ဂ်ဴလိုင္

မႏၱေလး၊
မႏၱေလးတိုင္
းေဒသႀကီး

9

၂၀၁၆ ဂြၽန္

မြတ္စလင္လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္ရွင္ညီအစ္ကို ႏွစ္ဦးမွ

လူ ၂

ဗုဒၶဘာသာဝန္ ထမ္းကို မုဒိန္းက်င့္သ ည္ဟု

ဦးေသ၊ မြတ္ စလင္သခ်ိဳင္းတစ္ ခု တိုက္ခိုက္ ခံရ

ေကာလဟာလထြက္

သူရဲသမိန္၊ ပဲခူးတိုင္

မြတ္စလင္အမ်ိဳးသားႏွင့္

မြတ္စလင္ေယာက်ၤား၏အိ မ္၊ တည္ ရွိေနေသ

းေဒသႀကီး

ဗုဒၶဘာသာအိမ္နီး ခ်င္းအမ်ိဳးသမီး

ာဗလီတစ္လုံးႏွင့္ ေဆာက္ေနဆဲအေဆာက္အ

ဗလီေဆာက္ေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ေၾကာ

အုံဖ်က္ဆီးခံရ

င့္ စကားမ်ား
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10

၂၀၁၆ ဂ်ဴလိုင္

11

၂၀၁၇ ဧၿပီ

ဖားကန္႔၊

ဝတ္ျပဳေဆာင္တရားမဝင္ေဆာက္လု ပ္ထားဟုစြပ္စြ

ကခ်င္ျပည္နယ္

ဲခံရမႉ

သာေကတ၊

စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းကိုဝတ္ျပဳေဆာ

ရန္ကုန္တိုင္

င္မ်ားအျဖစ္အနီးအနားမွ မြတ္စလင္မ်ားက

းေဒသႀကီး

တရားမဝင္ေဆာက္လုပ္ထားသည္ဟု စြပ္စြဲခံရမႉ

ဝတ္ျပဳေဆာင္ကို ဗု ဒၶဘာသာလူစုမွ မီး ရွိဳ႕

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ခံရ

၃.၂.၃ ရိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ားအစြနး္ ေရာက္လာျခင္းႏွင့ ္ ရခိင
ု အ
္ ၾကမ္းဖက္မ ႉ

အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း ရိုဟင္ဂ်ာတိ႔၏
ု ျဖစ္ရပ္မွာမည္သႏ
ူ ွင့္မွ် မတူေပ။ တစ္ခါတရံ ႏွပ
ိ စ
္
က္ခံရျခင္းမ်ား ၾကဳံၿပီး မၾကာခဏဆိုသလို ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းခံရသည့္အျဖစ္မ်ားကုိ ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ
မြတ္စလင္မ်ားလည္း ၾကံဳၾကရသည္ကို မျငင္းႏိင
ု ္ပါ။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ေတြ႔ၾကဳံခရ
ဲ့ သည့္ ၁၉၇၀
ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းကာလမ်ားက စတင္၍အစိုးရ၏ လက္ထဲတြင္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႉႏွင့္ ႏွိပစ
္ က္ခရ
ံ ျခင္းမ်ား ကို
ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္စလင္မ်ား မၾကဳံဖူးၾကပါ။ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို တစ္ခုႏွင့တ
္ စ္ခု ေဒြးေရာယွက္တင္ျဖစ္ေနသည့္
ရွဳေထာင့္ေလးခုမွ ျမင္ၾကသည္။ ၎တိ႔မ
ု ွာ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ၎တိ႔၏
ု တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာခဲမ
့ ၊ႉ
ႏိုငင
္ မ
ံ ဲ့ျဖစ္ေနသည္ဟု ယူဆခ်က္၊ ‘ရိုဟင္ဂ်ာ’ဆိေ
ု သာ နာမည္၏ တရားမဝင္မႏ
ႉ ွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား(ဝါ)
ေမြးရာပါႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အဆင့္အတန္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေနမႉတ႔ျို ဖစ္သည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ႏ
ွ ွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ႔အ
ို ၾကား တိုးလွ်ိဳးေပါက္ျဖစ္ေနေသာ နယ္နမ
ိ ိတ္ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး
ရၿပီးေနာက္ပင
ို ္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ အနည္းငယ္ ဝင္ေရာက္လာခဲမ
့ ႉ ရွေ
ိ သာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ စြပစ
္ ြဲၾက
သကဲ့သို႔ ရိုဟင္ဂ်ာတိ႔သ
ု ည္ အလုံးအရင္းႏွင့္ ခိုးဝင္ခၾဲ့ ကသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ၁၉၇၀ ခုႏွစမ
္ ်ား၏ ေႏွာင္း
ပိုင္းအထိ သူတို႔သည္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံသားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ေနာက္ပင
ို း္ မွသာ တေျဖးေျဖး တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ‘ႏိုငင
္ မ
ံ ’ဲ့ 80
ျဖစ္ေအာင္ အစိုးရအဆက္ဆက္က ျပဳလုပခ
္ ခ
ံ ဲ့ရသည္။81တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ေသာ ဘုိးဘြားမိဘတို႔မွ
ဆင္းသက္လာသူမ်ားအတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆေ
ံ သာ ပုဒ္မမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုငင
္ ံသားဥပေဒ(၁၉၈၂)
အရပင္လ်ွ င္ သူတ႔မ
ို ွာ ႏိင
ု င
္ ံမမ
ဲ့ ်ား မဟုတ္ၾကေပ။82
တတိယရွဳေထာင့္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး အလြနအ
္ မင္း ဝိေရာဓိျဖစ္ခဲ့ၿပီး ခုခ်ိန္ထိ ပူေလာင္ၿပီး
အေျဖမထြက္ႏင
ို ္ေသးေပ။ ရခိုငမ
္ ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကေယဘုယ်အားျဖင့္ တစိုက္မတ္မတ္
ေျပာဆိၾု ကသည္မာွ ‘ရိုဟင္ဂ်ာ’ သည္ လုပ္ၾကံဖန္တီးထားၿပီး တရားဝင္မမ
ႉ ရွိေသာ လူမ်ိဳးအမည္တစ္ခုျဖစ္သည္။
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုယ္တိုငႏ
္ ွင့္ ႏိင
ု ္ငံတကာ အသိုင္းအဝိင
ု ္းက ေတာင္းဆိုသည္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာဟု
ေခၚရန္ျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ေျပာသည္မွာ ၎တိ႔၏
ု အမည္ကို ျမန္မာအစိုးရက တခ်ိန္က လက္ခံထားခဲ့ၿပီး
(သမိုင္းအရလည္းမွန္ကန္သည္)83 ႏိုငင
္ ံတကာအသိင
ု ္းအဝိင
ု ္းကေတာ့ အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ရိုဟင္ဂ်ာတိ႔သ
ု ည္ ၎တိ႔ၾု ကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ အမည္ႏွင့က
္ ိုယ့္ဘာသာကိုယ္
ေခၚေဝၚခြင္ ့ရွိသည္ဟု ေျပာသည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ ထိအ
ု မည္နာမႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႉ က
ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိပၺါယ္ရွိေသာ မည္သည့္ေဆြးေႏြးမႉကိုမွ် လုပ၍
္ မရေအာင္ တားဆီးထားသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုးရက ထိဝ
ု ေ
ိ ရာဓိကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ကို ‘ရခုိင္ျပည္နယ္
မွမြတစ
္ လင္မ်ား’ဟု စတင္ေခၚေဝၚခဲ့ၿပီး ရခုိင္မ်ားက ‘ရခိင
ု ္ျပည္နယ္’ ဆိုေသာ စာသား ပါဝင္သည္ကို
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ကန္႔ကြက္ၾကသည့္အတြက္ ေနာက္ပင
ို ္းတြင္ ‘မြတ္စလင္’ဟု ေခၚလာသည္။ ယခုေလာေလာဆယ္တင
ြ ္ေတာ့
ထို ဝိေရာဓိမွာ ယခင္ကေလာက္ ျပင္းထန္မႉ မရွေ
ိ တာ့ေပ။
ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ အလြနႏ
္ ိုငင
္ ေ
ံ ရးဆန္ၿပီး အားေကာင္းေသာ ကိစၥတစ္ခုက ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို
ပိုမရ
ို ွဳပ္ေထြးလာေစခဲ့သည္။ ယင္းမွာ တိင
ု ္းရင္းသား သို႔မဟုတ္ ေမြးရာပါႏိုင္ငံသားဆိုေသာ
သေဘာတရား၏ ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးအရ အေရးပါအရာေရာက္မႉ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။84 ရခိင
ု ္ျပည္နယ္တြင္ ရခိင
ု မ
္ ်ားမွာ
တိုင္းရင္း သားျဖစ္၍ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ85 ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒတြင္ ပါသည့္အတိုင္း တဆင့္ နိမ့ေ
္ နေသာ
ႏိုငင
္ ံသားအျဖစ္ကိေ
ု တာင္မွ ရရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳခံထားရျခင္း မရွေ
ိ သးေပ။ ယင္းကဲ့သ႔ို တိုင္းရင္းသားတို႔၏
အျမင့္ဆုံးအဆင့္အတန္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က ပိမ
ု ိုတိုးတက္ လာေစေနစဥ္မွာ ဒီမိုကေရစီနည္းက်
ႏိုငင
္ ံသားျဖစ္မႉႏွင့္ ယင္း၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းျဖစ္သည့္ ဥပေဒအရ အားလုံးတူညီျခင္းကုိ အဆင့္နမ
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္ ါးလာေစခဲ့သည္။86
ထို႔ေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ တေန႔တြင္ ႏိုငင
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ု မ
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ဆယ္ေသာ မြတစ
္ လင္မ်ားသည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိင
ု ္ေနသည္။88 ယင္း ဒုကၡသည္စခန္းတြင္
ေနထိင
ု ္ေနသူမ်ားႏွင့္ တျခား အျပင္တင
ြ ေ
္ နၾကေသာ ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ရွိ မြတစ
္ လင္မ်ားသည္
တဆင့္ခ်င္း ပိုဆိုးရြားလာေသာ ၎တိ႔၏
ု အဆင့္အတန္းနိမ့က
္ ်လာမႉေၾကာင္89
့ မၿပီးဆုံးႏိုငေ
္ သာ ႏိင
ု င
္ ံေရး၊
စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႉေရးအရ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကိုခခ
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ဲ့ သည္။ ေသာင္းဂဏန္းအနည္းငယ္မွ်ေသာ ရိုဟင္ဂ
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လက္ဝယ္တြင္ မရွေ
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သူပုန္ထမႉကို ထိုႏိုင္ငမ
ံ ်ားတြင္ ေငြေၾကးအရေရာ တျခားနည္းႏွင့ပ
္ ါ ေထာက္ခေ
ံ ထာက္ပံသ
့ ူမ်ား ရွမ
ိ ည္မွာ
ျဖစ္ႏင
ို ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရက ၎တိ႔က
ု ို ဆက္ဆံခဲ့ပုံကို ၎တိ႔န
ု ာက်ည္းမႉမ်ားကို အာတာအူလာက
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ကိစၥကို ပိုမိုရဳွ ပ္ေထြးေစခဲ့ၿပီး ‘အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုျဖစ္ထြန္းေစမည့္အရာ’ဟု ႏိုငင
္ ံတကာ ပဋိပကၡ
ေလ့လာေရးအုပ္စု (အိင
ု ္စဂ
ီ ်ီ)က ေခၚေဝၚခဲ့သည္။95 လက္နက္ကို္ငတ
္ ိုက္ခိုက္မႉသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက
ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကုိ မည္သ႔ေ
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ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရဲကင္းမ်ားကို ဆက္တိုက္ အေသအေက် တိုက္ခိက
ု ္ခဲ့ ၿပီး ျမန္မာ့လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္
ဆယ့္ႏွစဥ
္ ီးေသဆုံးခဲ့ၿပီး အာဆာအဖြ႔ဝ
ဲ င္ ငါးဆယ့္ကိုးဦးလည္း တိုက္ခိုက္မႉတင
ြ ္ က်ဆုံးခဲ့သည္။96 ထိုေန႔မွာပင္
အာဆာကုိ အၾကမ္းဖက္အဖြ႔တ
ဲ စ္ခုဟု ျမန္မာအစိုးရက သတ္မတ
ွ ္ေၾကညာခဲ့သည္။97 ၎ေနာက္တြင္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အာဆာကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ လိုက္လာၿပီး
ရိုဟင္ဂ်ာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆုံးၿပီး လူ ခုႏွစ္သန
ိ ္း ရွစ္သိန္းခန္႔ ေနာက္ သီတင္းပတ္မ်ားႏွင့္ လပိုင္းအတြင္း
အိမန
္ ီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ႏ
ွ ိုငင
္ ံသ႔ို ထြက္ေျပးၾကရသည္။ ေမလ ၂၀၁၈ တြင္ ကုလသမဂၢ
လူသားခ်င္းစာနာမႉဆိုငရ
္ ာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကေ
္ ရးရုံး၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ႏ
ွ င
ို ္ငံတင
ြ ္ ဒုကၡသည္
ကိုးသိန္းငါးေထာင္ခန္႔ ရွိေနသည္။98
ရခိင
ု ေ
္ ျမာက္ပင
ို ္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည္မ်ားကုိ ေဖၚညႊန္းရာတြင္ ႏိုငင
္ ံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းက ျပင္းထန္ေသာ
ဥပေဒစကားလုံးမ်ားျဖစ္သည့္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မ၊ႉ လူမ်ိဳးစုရင
ွ း္ လင္းျခင္းစေသာ စကားလုံးမ်ားကုိ
မၾကာခဏဆိုသလို သုံးစြဲလာၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာဖက္က စကတည္းက ျငင္းဆန္ေနခဲ့သည္။99 ျမန္မာဖက္မွ
ကနဦးတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုကေ
္ သာေၾကာင့္ ကာကြယ္သင့္ ကာကြယ္ထိုက္သည္ဟု
ေျပာဆိေ
ု နခဲေ
့ သာ္လည္း ေနာက္ပင
ို ္းတြင္ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားကုိ ျပန္လည္လက္ခေ
ံ ပးပါဟူေသာ ႏိင
ု ္ငံ
တကာေတာင္းဆိုမမ
ႉ ်ားကုိ လက္ခံခဲ့သည္။100 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အလယ္ထိေတာ့ ဒုကၡသည္ျပန္ပ႔ျို ခင္းက
စတင္ျခင္းမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္အ
ွ ၾကား ျဖစ္ပြားေနဆဲ လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားျခင္းဆိုငရ
္ ာ အေရးအခင္းႀကီးမွာ မေျဖရွင္းႏိင
ု ေ
္ သးေပ။ ဤရွဳပ္ေထြးလွေသာ အျဖစ္သနစ္မ်ားက
ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာကုိ ပိုခက္လာေအာင္လုပ္သလို ျဖစ္ေနသည္။ ျဖစ္ရပ္တ႔က
ို ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ
ပိုမအ
ို စြန္းေရာက္လာေစမည္လားဆိုသည္ကိုေတာ့ မသိႏိုင္ေသးပါ။
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၃.၃ အစိးု ရႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဆက္ဆေ
ံ ရး
၃.၃.၁ စစ္အစိးု ရႏွင့ ္ ခရစ္ယာန္ဆက္ဆေ
ံ ရး (၁၉၉၀ ျပည့္ႏစ
ွ မ
္ ်ားႏွင့ ္ ၂၀၀၀ ခုႏွစမ
္ ်ား)

ျမန္မာႏိုင္ငရ
ံ ွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးႀကီး ရွစခ
္ ုထမ
ဲ ွ ေလးခုျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကခ်င္
ကယား၊ ကရင္ႏင
ွ ့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္လာၾကပုံကို ဆယ့္ကိုးရာစုႏွင့္
ႏွစ္ဆယ္ရာစုႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနေ
ီ ခတ္မတိင
ု ္ခင္ႏွင့္ အတြင္းကာလမ်ား၌ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ဘာသာေျပာင္းလဲေစမႉမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။101 ခရစ္ယာန္မစ္ရွငမ
္ ်ားသည္
ကိုလိုနီေခတ္မတိင
ု ္မီ ဗမာႏိုငင
္ ံတြင္ မလြယ္ကူသလို စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ၾကဳံရသည္။102 ကခ်င္၊ ကယား၊
ကရင္ႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔မွာ ယခင္က နတ္ကိုးကြယ္ျခင္း၊ နတ္ဆရာႏွင့ပ
္ ူေဇာ္ပသျခင္းႏွင့္ ရိုးရာယုံၾကည္မ
ႉမ်ားကုိ ကိုးကြယ္မႉကို အမ်ားစု ျပဳလုပ္ခၾဲ့ ကသည္။ ခရစ္ယာန္သာသနာကို ယင္းကဲ့သ႔ို
ႏိုငင
္ ံျခားမွ အစပ်ိဳးလာခဲ့သည္ဟေ
ု သာ အယူအဆႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ တိုင္းရင္းဘာ သာတရား
ျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆတိ႔ိက
ု ို က်ယ္ျပန္႔စြာ မွတ္ယူထားၾကသည္။103 သို႔ရာတြင္ မြတစ
္ လင္မ်ားႏွင့္ မတူသည္က
ခရစ္ယာန္မ်ားကုိ ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးႏွင့္ လူမႉေရးအရ ေဒသခံ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဟု လက္ခံထား ၾကသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္အမ်ားစုမွာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္ႏင
ွ ့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾက
သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။104 ၎တို႔၏ လူမ်ိဳးျဖစ္တည္မဝ
ႉ ေ
ိ သသတြင္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္မႉကလည္း အေရးႀကီးေသာ
အစိတအ
္ ပိင
ု ္းတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ပါဝင္ေနသည္သာျဖစ္သည္။105 ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကုိ ဘာသာေရးရွဳေထာင့္မွထက္ လူမ်ိဳးေရးရွဳေထာင့္မွ ရွဳျမင္သည္က
ပိုေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ကုိးကြယ္ေသာ အုပစ
္ ုတစ္ခု၏
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့သ
္ ည္ ၎တို႔၏ လူမ်ိဳး၊ ပထဝီတည္ေနရာႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ လူနည္းစု
ဆက္ဆံေရး ေပတံေပၚတြင္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ဆသ
ို ည့္အခ်က္တ႔ႏ
ို ွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ စပ္ဆက္ ေနသည္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ ခရစ္ယာန္လူနည္းစုမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးသည္
နဝတ/နအဖလက္ေအာက္တင
ြ ္ ျမန္မာတစ္ႏိုငင
္ ံလုံး စစ္တပ္က ႀကီးစိုးလႊမ္းျခဳံခေ
ဲ့ သာ
ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားေအာက္တင
ြ ္ အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္လန
ူ ည္းစုမ်ား၏ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႉက
၎တို႔ကို အစိုးရ၏ ဖိႏွိ္ပမ
္ ႉမွ အျမဲတေစ အကာအကြယ္ေပးခဲ့သည္မဟုတေ
္ ပ။ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့ႏ
္ ွင့္
ပတ္သက္၍ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမအ
ႉ ခံရဆုံးႏွင့္ ႏွိပစ
္ က္ျခင္းအခံရဆုံး ခရစ္ယာန္မ်ားမွာ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ခ်ုင္းလူမ်ိဳးမ်ားက ေတာင္ထိပမ
္ ်ားႏွင့္ ျမင့္ျမတ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စိုက္ထူ ထားရွိသည့္ မ်ားစြာေသာ
လက္ဝါးကပ္တိုငမ
္ ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးသေကၤတမ်ားကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္
ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။106 သို႔ရာတြင္ ထိုကဲ့သ႔ေ
ို သာ အစိုးရက စည္းလြတ္ဝါးလြတ္ ခရစ္ယာန္ သာသနာကုိ
ဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ိဳးကုိ အျခားေသာ လူနည္းစု လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုငေ
္ သာ ေဒသမ်ားတြင္ မေတြ႔ခဲ့ရေပ။ အေၾကာင္းမွာ
သက္ဆိုင္ရာ လူနည္းစုတစ္ခု၏ အစိုးရကို စိန္ေခၚႏိုင္ေသာ အင္အားရွမ
ိ ႉႏွင့္ အစိုးရက ထို လူနည္းစုကို
ထိစပ္ပတ္သက္ဖ႔ို မည္မွ် စိတ္ဝင္စားသနည္းဆိေ
ု သာ အခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ကာ မတူညေ
ီ သာ အစိုးရႏွင့္
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လူနည္းစုအၾကား ဆက္ဆံေရး ပုစ
ံ မ
ံ ်ား ရွိုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။107 ခ်င္းလူမ်ိဳး၏ ထူးျခားေသာ ျဖစ္ရပ္ကို
ရွင္းျပႏိုငမ
္ ည့္ ျဖစ္ႏင
ို ေ
္ ျခမ်ားေသာ အခ်က္ ေလးခ်က္ရွိသည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို လူမ်ားစုကိုးကြယ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ျခင္း၊ ခ်င္
းျပည္နယ္သည္ ေဝးလံေခါင္သီၿပီး ေတာင္ထူေသာေၾကာင့္ ဗဟိုခ်က္မမွ ေဝးကြာျခင္း၊ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ဗဟိုအစိုးရ၏
လစ္လ်ဴရွဴမႉေၾကာင့္ ရံဖန္ရံခါ ငတ္မြတ္မႉၾကဳံရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ျခင္း108ႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားတြင္
တက္တက္ၾကြၾကြ လႉပ္ရွားၿပီး အင္အားရွေ
ိ သာ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မမ
ႉ ရွိခဲ့ျခင္း109တုိ႔ ျဖစ္သည္။ စတုတၳဳအခ်က္မွာ
အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ဟန္တူသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အျခား အေရးပါ ခရစ္ယာန္လူနည္းစုမ်ားျဖစ္သည့္
ကခ်င္မ်ားႏွင့္ ကရင္မ်ားမွာ ၎တိ႔၏
ု လူမ်ိဳးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္သာသနာကုိလည္း
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကာကြယ္ရန္ သိသိသာသာ ပိႀု ကီး၍ ပိုၾကာရွညေ
္ သာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားကုိ ဆင္ႏႊဲ
ေနခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။110
နဝတ/နအဖ အစိုးရသည္ ဘဏၭာေရးေတာင့္တင္းေသာ ဗုဒၶသာသနာျပဳအစီအစဥ္တစ္ခုကိုလည္း ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္
တည္ေထာင္သည့္ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာနေအာက္တြင္ ထားရွိၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အပါအဝင္
ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ ဗုဒသ
ၶ ာသနာျပဳဌာနမ်ား ဖြင့လ
္ ွစခ
္ ဲ့သည္။ ထို သာသနာျပဳဌာနမ်ားသည္ ၁၉၉၂
ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္သည့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက
ဖြင့လ
္ ွစ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့လ
္ ည္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ခ်င္း ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေက်ာင္း
သားမ်ားကို ဘာသာကူးေျပာင္းခိင
ု ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပခ
္ ဲ့သည္ဟလ
ု ည္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။111
သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာနက ထုတ္ေဝေသာ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳသမိုင္းစာအုပ္တြင္
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ႏင
ွ ့္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာသူမ်ား အမ်ားဆုံးေနထိင
ု ္ၾကသည့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္
ကိုလိုနီေခတ္က ခရစ္ယာန္မစ္ရင
ွ ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားကာ ဗုဒၶသာသနာျပဳလုပင
္ န္းမ်ား အားနည္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ထိုသမိုင္းစာအုပ္တြငပ
္ င္ မ်ားစြာေသာ ကိုလိုနေ
ီ ခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီးေခတ္ ျမန္မာျပည္တြင္
ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရတည္ေထာင္သည့္ဗုဒသ
ၶ ာသနာျပဳအသင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားကာ ခုေနာက္ပို
င္းတြင္ သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာနေအာက္တင
ြ ္တစ္စုတစည္းတည္း လုပ္ကင
ို ္ေနၾက
သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။112
၃.၃.၂ အစိးု ရ/ဗုဒၶဘာသာႏွင့ ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ဆက္ဆေ
ံ ရး (၂၀၁၀ ခုႏွစမ
္ ်ား)

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာ့သမိင
ု ္းတြငဗ
္ ုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဆက္ဆံေရးမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္
ေဖာ္ေရြၾကသည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ လြန္ခေ
ဲ့ သာ ဆယ္စႏ
ု ွစ္မ်ားက ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား၏
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့က
္ ို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားကုိ အစိုးရက ႏွိပစ
္ က္ချဲ့ ခင္းမ်ားလည္း
ရွိခဲ့သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဆက္ဆံေရးမွာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္္
107
Mary Callahan, Political Authority in Burma's Ethnic Minority States: Devolution, Occupation and Coexistence (Singapore: Institute of
Southeast Asian Studies; Washington, D.C.: East-West Center Washington, 2007); Christina Fink, “Militarization in Burma’s Ethnic States:
Causes and Consequences,” Contemporary Politics 14 (4) (2008), pp. 447-62.
108
Chin Human Rights Organization, Threats to Our Existence.
109
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (Chin National Front (CNF)) ကို မဆလကို ေတာ္လွန္ေသာ လူထုအုံၾကြမႉေနာက္တြင္မွ ဖြဲ႔စည္း ခဲ့သည္ ။ သို႔ရာတြင္ ၎၏
အရာရွိႏွင့္ တပ္သားဦးေရသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ နည္းပါးခဲ့သည္။ ၾကည့္ပါ။
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110
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (Karen/Kayin National Union (KNU)) ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (Kachin Independence Organization
(KIO)) တို႔ကို ၁၉၄၇ ခု ႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တို႔ တြင္ အသီးသီး ဖြဲ႔စည္း ခဲ့ၾကသည္။ ၾကည့္ပါ။ http://mmpeacemonitor.org/stakeholders/stakeholdersoverview/161-knu; http://mmpeacemonitor.org/stakeholders/stakeholders-overview/155-kio.
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Salai Za Uk Ling and Salai Bawi Lian Mang, Religious Persecution.
112
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ဆက္ဆံေရးထက္စာလွ်င္ မ်ားစြာ ပိေ
ု ကာင္းမြန္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ မမွားေပ။ ထိ႔အ
ု တူ
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဆက္ဆံေရးမွာ လြနခ
္ ဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ ပိမ
ု ို ေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္။
အေၾကာင္းမွာ အမ်ားစုက သိ႔မ
ု ဟုတ္ တခ်ိဳ႕တဝက္က ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက အဓိက ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႉျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့က
္ ို ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခ်ိဳးေဖာက္ခေ
ဲ့ သာ
မွတ္သားေလာက္စရာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခမ
ု ွာ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစတ
္ ို႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႏွစ္ျခင္းႏွင့္
အဂၤလိကန္ဘုရားေက်ာင္းေျမမ်ားတြင္ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဦးသုဇနက ေစတီမ်ား လိုက္တည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။113
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးမွ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ခြဲထြက္လာခဲေ
့ သာ ဒီမိုကရက္တစ္ကရင္ဗဒ
ု ၶဘာသာတပ္မေတာ္၏ န
ာယကျဖစ္ေသာ ကရင္လမ
ူ ်ိဳး ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္သည္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ မဟန၏ ေအာက္မွ လြတ္လပ္စာြ
ရပ္တည္ေနသည္။114 ဆရာေတာ္သည္ မြန္လက္ရာႏွင့္ ဆင္တူေသာ ေစတီမ်ားကုိ ထိုေဒသတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
တည္ေဆာက္လာခဲ့သည္မွာ ဝိဝါဒကြဲျပားစရာ မေပၚခဲ့ဘူးသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁
ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ခိုင္းေစလိုက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္
မိဇင
ို ္းေက်းရြာရွိ ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္းတစ္ခု၏ ဝင္းထဲတြင္ ေစတီတစ္ခုကို စတင္တည္ေဆာက္သည္။115 ထိုစဥ္က
သာသနာေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးစိုးဝင္းက ၎က ဆရာေတာ္ကို ရပ္တန္႔ရန္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဟု
ခရစ္ယာန္မ်ားကုိ ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္က ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္အတြက္ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ခဲ့သည္။116
ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္ လႉိင္းဘြ႔ၿဲ မိဳ႕နယ္ ကုန္းေတာ္ႀကီးေက်းရြာရွိ
စိန႔မ
္ တ္အဂၤလိကန္ဘရ
ု ားေက်ာင္းဝင္းထဲတြင္ ဗုဒၶရုပပ
္ ြားေတာ္တစ္ဆူႏွင့္ ဗုဒသ
ၶ ာသနာ့အလံတစ္ခုကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ထားရိွၿပီး ေမ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေစတီတစ္ဆူလာတည္သည္။117 ေနာက္ထပ္
ကရင္လမ
ူ ်ိဳးမဟုတေ
္ သာ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ရွဳတ္ခ်ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္က
ခန္႔ထားေသာ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဦးေအာင္ကိုက ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းကလည္း
အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ခဲ့ျပန္သည္။118 အကူအညီမဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းမႉကို ေရွးရွဳကာ အဂၤလိကန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး က
အသစ္တည္လိုက္သည့္ ေစတီတည္ရေ
ွိ နသည့္ ေျမကို လွဴဒါန္းလိုက္ကာ ဦးေအာင္ကိုသည္
ဘုရားေက်ာင္းကို ကိုယ္တိုင္သြားကာ ေတာင္းပန္ခရ
ဲ့ သည္။119 ထိုအခ်ိနမ
္ ွအစျပဳ၍ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္၏
အျငင္းပြားဖြယ္ေျမမ်ားတြင္ ေစတီမ်ား တည္ေသာ လုပ္ငန္းလည္း ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။
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http://burmese.dvb.no/archives/148270.
115
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၃.၄ အစိးု ရႏွင့္ ဟိႏၵဴဆက္ဆေ
ံ ရး
အိႏိၵယႏြယ္ဖြား မြတ္စလင္မ်ားထက္စာလွ်င္ အိႏၵိယႏြယ္ဖြား ဟိႏၵဴမ်ား (ျမန္မာႏိုငင
္ ံရွိ ဟိႏၵဴအားလုံးလိုလိုနီးပါးမွာ
အိႏၵိယႏြယ္ဖြားမ်ားျဖစ္ၾကသည္) သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေရာ လူမ်ားအသိမွာပါ လူမ်ားစုဗဒ
ု ၶဘာသာယဥ္ေက်းမႉႏွင့္
ပိုမန
ို ီးကပ္ၿပီး ေရာေႏွာစပ္ယွက္မမ
ႉ ်ားသည္ဟု လက္ခံထားၾကသည္။ ဟိႏၵဴဘာသာ၏ ဗဟုဆန္ေသာသဘာဝကလည္း
ဤေနရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ယဥ္ေက်းမႉဆင္တူလာျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ယဥ္ေက်းတူမ်ား
ေဒြးေရာယွက္တင္ျဖစ္လာျခင္းသည္ မည္သည့္အခါမွ ၿပီးျပည့္စသ
ုံ ြားသည္ဟု မရွႏ
ိ ိုင္သလို အေကာင္းဆုံးေသာ
နည္းလမ္းဟုလည္း မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း120 အခ်ိဳ႕က အတိင
ု ္းအတာ တစ္ခအ
ု ထိ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။121
အႀကီးအက်ယ္ ျပည္သပ
ူ ိုင္သမ
ိ ္းျခင္းႏွင့္ ၎တိ႔ပ
ု ိုင္ဆိုငေ
္ သာ အရာမ်ားအားလုံး တမဟုတ္ခ်င္း ဆုံရဳွံ းခဲရ
့ ၿပီးေနာက္
၁၉၆၀ ခုႏွစ္အေစာပိင
ု ္းမ်ားက ထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ နာက်င္စရာ အတိတ္ ခံစားမႉကို မြတ္စလင္ေရာ
ဟိႏၵဴ လူအဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွစ္ခုလုံးသည္ ခံစားဖူးၾကသည္။122 ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
သုေတသနကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပဳလုပ္ထားသည္မ်ား မရွေ
ိ သာ္လည္း ဟိႏၵဴဘာသာေရးက်င့္သုံးမႉမ်ားက
ဗုဒၶဘာသာျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ လြတ္လပ္မက
ႉ ို ရရွိခစ
ံ ားရသည္ဟု ဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေပ။ တိုက္ရိုက္
ဘာသာေရးခြဲျခားဆက္ဆမ
ံ ႉမ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ား ဟိႏၵဴမ်ားခံစားရျခင္းက မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤ
သို႔ ဆိုေသာ္လည္း အိႏၵိယႏြယ္ဖြားအမ်ားစုသည္ ဆယ့္ကုိးရာစုႏွင့္ ႏွစ္ဆယ္ရာစုမ်ားတြငမ
္ ွ
ဗမာျပည္သ႔ို ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့သည္ဟူေသာ ကိုလိုနီလက္က်န္ အမဲစက္က က်န္ေနေသးၿပီး ျမန္မာႏိုင္
ငံသ ားဥပေဒကလည္း ဟိႏၵဴမ်ားကုိ ႏိင
ု ္ငံျခားေသြး သို႔မဟုတ္ ေသြးေႏွာမ်ားဟုသာ လက္ခံၿပီး ၎တိ႔ရ
ု ရွေ
ိ သာ
ႏိုငင
္ ံသားအဆင့္အတန္းသည္ ၁၃၅ မ်ိဳးမွ တစ္မ်ိဳး မဟုတ္ တစ္မ်ိဳးထက္ပေ
ို သာ လူမ်ိဳးမ်ားမွ ဆင္းသက္လာေသာ
တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အဆင့္အတန္းထက္ေတာ့ နိမ့ေ
္ နေသးသည္။123
ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ားစြာကို ျမန္မာႏိုငင
္ ံရွိ ျမိဳ႕ရြာ အမ်ားအျပားတြင္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ၿပီး ဟိႏၵဴဘာသာေရး
ကိုးကြယ္မႉအတြက္ အတားအဆီးမ်ားမွာ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုဘုရားေက်ာင္းမ်ားကုိ တိုက္ခိုက္ခရ
ံ ေသာ
သတင္းမ်ားမွာလည္း လုံးဝမၾကားရသည္မွာ ဆယ္စုႏွစေ
္ ပါင္း မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ အရာအားလုံးေကာင္းသည္ေတာ့မဟုတေ
္ ပ။ ဟိႏၵဴမ်ားသည္ ၎တိ႔ု ဆႏၵပါ၊ မပါ မသိရဘဲႏွင့္
အနည္းဆုံး ၁၉၃၀ ခုႏွစ္မ်ားက စတင္ကာ တေျဖးေျဖးႏွင့္ ဗမာမႉျပဳလာၾကၿပီး ထိုျဖစ္စဥ္သည္
ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္တင
ြ ္ ပိမ
ု ို ျမန္ဆန္လာခဲ့သည္။ တစ္ခါ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ၁၉၈၈-၂၀၁၁ ကာလအတြင္း
ဗမာမႉျပဳျခင္းသည္ ဘာသာေရးဆန္လာခဲ့သည္။ ထို ေျပာင္းလဲမအ
ႉ ားလုံးသည္ ဟိႏၵဴမ်ားကို ၎တိ႔က
ု ိုယ္ကို ၎တို႔
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုလာၾကေအာင္ အားေပးလိုက္ဟန္ တူသည္။ ျမိဳ႕ေပၚတြင္
ေနထိင
ု ္ၾကေသာ အကုန္လုံးမဟုတ္ရင္ေတာင္မွ အမ်ားစုေသာ ဟိႏၵဴတို႔သည္ဗဒ
ု ၶဘာသာဘုရားေက်ာင္းဂန္မ်ားသိ႔ု
မၾကာခဏ သြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ားသိ႔ု
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သြားေရာက္ၾကသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရွိသည္။124 ထို႔အတူပင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကလည္း
ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ားသိ႔ု သြားေရာက္ေလ့ရွိၾကသည္။125 ထိုကဲ့သို႔ ဟိႏၵဴႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ
ႏွစမ
္ ်ိဳးစလုံးကို သက္ဝင္ယုံၾကည္မႉကို ဟိႏၵဴမ်ားက ျပသသည့္အခ်က္သည္ အစိုးရႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက ထို
ဘာသာေရးလူနည္းစုအေပၚတြင္ မလိုလားစိတ္မျပၾကျခင္း ျဖစ္ႏင
ို ္သည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ လက္ရွိျမန္မာႏိုငင
္ ံရွိ ဟိႏၵဴမ်ား၏
ဘာသာေရးျဖစ္တည္မႏ
ႉ ွင့္ ကိုးကြယ္မႉကို သုေတသနျပဳထားၾကသည္မ်ား မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္ကိုေတာ့
ဝန္ခရ
ံ မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ ျဖစ္ႏို္ငေ
္ သာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ စုစေ
ု ပါင္း လူဦးေရ၏ သုညဒသမ
ငါးရာခိင
ု ္ႏန
ႉ ္းသာရွိသည့္ ၎တို႔၏ ေသးငယ္ေသာ လူဦးေရအရြယ္အစား ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏင
ို ္သည္။
သိသာထင္ရွားေသာ ဟိႏၵဴမ်ား၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့က
္ ုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခရ
ံ မႉမ်ားမရွိျခင္းကုိ
၂၀၁၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ရသည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ ၎တိ႔၏
ု တူညီေသာ အိႏိၵယမ်ိဳးႏြယ္မွ
ဆင္းသက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္ မြတစ
္ လင္မ်ားကုိ ရံဖန္ရံခါ အတူတူဟု မွတ္ယူတတ္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိသည္။
၎တို႔၏ တူညေ
ီ သာ အသားအေရာင္ႏင
ွ ့္ မ်က္ႏွာတည္ေဆာက္ပုံတ႔ေ
ို ၾကာင့္ ေတာင္အာရွႏြယ္ဖြား ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္လည္း ၂၀၁၂-၁၄ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးေရး
အၾကမ္းဖက္မႉ မ်ားတြင္ ဦးတည္ခံရသည္မ်ားလည္း ရွခ
ိ ဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ လုံျခဳံေရးအတြက္ စိတပ
္ ူခရ
ဲ့ သည္။126 သို႔ရာတြင္
ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားက ၎တိ႔၏
ု ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့မ
္ ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခရ
ံ ျခင္းကား မဟုတ္ေပ။

၃.၅ အစိးု ရ/ဗုဒၶဘာသာႏွင့ ္ နတ္ကးို ကြယေ
္ သာဘာသာ ဆက္ဆေ
ံ ရး
အစိုးရႏွင့္ လူမ်ားစု ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကတစ္ဖက္ႏွင့္ နတ္ကိးု ကြယ္ေသာဘာသာဝင္မ်ားက တစ္ဖက္
ဆက္ဆံေရးတြင္ ေယဘုယ်သေဘာေဆာင္ၿပီး တိတိက်က် ထုတ္ႏႉတ္ျပႏိုင္သည့္ ပုံစံတစ္ခု မရွိေပ။
ဆက္ဆံေရးက အနည္းဆုံး ကိုလိုနေ
ီ ခတ္ကတည္းက မေျပာင္းလဲဘဲ ရွိေနခဲ့သည္မွာ လြနစ
္ ြာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ဤသို႔ ေျပာရေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရသည္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာသူမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းေစရန္
၁၉၉၁ ခုႏွစ္မစ
ွ ၍ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာန၏ မ်ားစြာေသာ သာသနာျပဳလုပင
္ န္းမ်ားမွ
တဆင့္ ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့သည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတိ႔၏
ု တိက်ေသခ်ာေသာ ေအာင္ျမင္မႉကိုကား မသိရေပ။127
အျခား အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ဘာသာတရားေလးခုနည္းတူ နတ္ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာဆိုသည္ကို
အဓိပၺါယ္ဖြင့ဆ
္ ိုထားျခင္း မရွေ
ိ ပ။ သို႔ရာတြင္ နတ္ကိးု ကြယ္မႉဟု ေခၚဆိႏ
ု ိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ က်င့္ၾကံမမ
ႉ ်ားႏွင့္
ဘာသာေရးအမူအက်င့္ဓေလ့တ႔က
ို ိုမႏုႆေဗဒနည္းက် ေလ့လာထားမႉမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ေနထို
င္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ128 နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာဟု ေခၚဆိႏ
ု ိုင္မည့္
က်င့္ၾကံမႉမ်ားကို ႏွစမ
္ ်ိဳးခြဲျခားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပထမအမ်ိဳးအစားမွာ အေတာ္အသင့္ လူဦးေရရွိသည့္
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္မႉ၊129 ၀ိဇၹာဂိုဏ္း၊130ႏွင့္ အျခား
သဘာဝလြနႏ
္ ွင့္ နတ္သူရဲတေစၧမ်ားကုိ ကိုးကြယ္မႉမ်ား ကို ပူးေပါင္းက်င့္သုံးၾကေသာ လူမ်ားျဖစ္သည္။131
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သုံးဆယ့္ခုႏွစ္မင္းနတ္မ်ားဟုေခၚၾကေသာ နတ္မ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငအ
ံ ႏွံ႔တြငရ
္ ွိေသာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက ကိုးကြယ္ၾကၿပီး ၎ကို လူထုႏွင့္ အစိုးရက ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံၾကသည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
သည္းခံထားၾကသည္။ နတ္မ်ားကုိ ကိုးကြယ္ပသၾကသည့္ ပြဲမ်ားကိုလည္း အစိုးရဖက္၊ လူထုဖက္ႏွင့္ သံဃာတို႔ဖက္မွ
ဟန္႔တားသည္ဟူ၍ မရွစ
ိ ဖူး။ က်မ္းရိုးဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက မၾကာခဏ နတ္ကိုးကြယ္မႉကို
ျပစ္တင္ရွဳတ္ခ်မႉႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မဆီေလ်ာ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပမႉရေ
ွိ သာ္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နတ္တ႔က
ို ို
ကိုးကြယ္ၾကေသာသူမ်ားကုိ မကိုးကြယ္ၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ အဆင့္တူပင္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။
မည္သည့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ လူဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကမွ နတ္ကိုးကြယ္မႉႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရထံ သိ႔မ
ု ဟုတ္
မဟနထံ တိင
ု ္ၾကားမႉမျပဳၾက။ မဟနကလည္း နတ္ကိုးကြယ္မႉႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆန္႔က်င္သည့္ သေဘာ
ထားကုိ မေပးဖူးေပ။
ဒုတိယအမ်ိဳးအစားမွာ ကရင္ႏင
ွ ့္ ခ်င္းစသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြင္းတြင္ ျပဳက်င့္ေနၾက
သည့္ ရိုးရာဘာသာတရားက်င့္ၾကံမႉမ်ား ျဖစ္ၿပီး ၎တိ႔က
ု ို ‘နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာ’ဟု ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပထမဆုံး
ဖြ႔စ
ဲ ည္္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြခ
ဲ ဲ့သူမ်ားက ရည္ညန
ႊ ္းခဲ့ဟန္တသ
ူ ည္။ ထိုက်င့္ၾကံမႉမ်ားကုိလည္း အစိုးရႏွင့္ လူထုက
ေကာင္းေကာင္းမြနမ
္ န
ြ ္ လက္ခံထားသည္ပုံေပၚသည္။ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေဒသမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ဗုဒၶဘာသာ၊ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ နတ္ကိးု ကြယ္ေသာဘာသာဟူေသာ ဘာသာတရား သုံးမ်ိဳးကို က်င့္သုံးၾက
သည္။ မၾကာခဏဆိုသလို ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ နတ္ကုိးကြယ္ေသာဘာသာတို႔၏
ေခါင္းစဥ္ေအာက္တင
ြ ္ သီးသန္႔စီရေ
ွိ နဟန္ေပၚေသာ က်င့္သုံးမႉမ်ားသည္ ထိုဘာသာတရားႏွစမ
္ ်ိဳးႏွင့္
ႏွစမ
္ ်ိဳးထက္ပိၿု ပီး ေပါင္းစပ္ၿပီးက်င့္သုံးေနၾကသည္သာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေပါင္းစပ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း
ခရစ္ယာန္ဘာသာသက္သက္ကိုသာက်င့္သုံးၿပီး မည္သည့္နတ္ကိုးကြယ္မႉကိုမွ မျပဳေသာ
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားထက္စာလွ်င္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာသူမ်ားကုိ ပိုမေ
ို ကာင္းေကာင္းမြနမ
္ န
ြ ္
ဆက္ဆံၾကပုံေပၚသည္။
ဤဒုတိယအမ်ိဳးအစားကုိ ဗုဒၶဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းေစရန္ အစိုးရ၏ ပေရာဂ်က္ရေ
ွိ နခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း
နတ္ကုိးကြယ္ေသာ ယုံၾကည္မႉမ်ားႏွင့္ က်င့္ၾကံမမ
ႉ ်ားကုိ
ခြဲျခားဆက္ဆမ
ံ ႉျပဳသည္ မ်ိဳး မရွိဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆိုႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ေလးခု
ေပးႏိုင္သည္။ ပထမအခ်က္မွာ နတ္ကိုးကြယ္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားမွာ ဗဟိမ
ု ွ
ေဝးကြာၿပီး ေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္အတြက္ အစိုးရက ၎တိ႔က
ု ို
စည္းကမ္းခ်မွတ္ရန္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံရန္ႏင
ွ ့္ ဖိႏွိပ္ရန္ ခက္ခဲသည္႔အတြက္ ျဖစ္ႏင
ို ္ သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ
ထိုလူစုမ်ားမွာ အရြယ္အစား ေသးငယ္သည့္အတြက္ ၎တိ႔၏
ု ယုံၾကည္မမ
ႉ ်ားႏွင့္ က်င့္ၾကံမႉမ်ားကိႏ
ု ိုင္ငံ၏
အျခားေဒသမ်ားရွိ သူမ်ားထံသ႔ို ျဖန္႔ခ်ီႏိုင္စမ
ြ ္း မရွိႏိုငေ
္ သာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သ ည္။ တတိယအခ်က္မွာ
ထိုလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ပညာခ်ိဳ႕တဲ့ၾကၿပီး လူထုထတ
ဲ ြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႉနည္းသည့္ အတြက္
စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လူထု၏ တက္ၾကြေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုဟု မထင္မွတေ
္ သာေၾကာင့္
ျဖစ္ႏင
ုိ ္သည္။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးပါမႉမနည္းေသာ အခ်က္တစ္ခမ
ု ွာ ျမန္မာအစိုးရသည္ ထို
ေဝးလံေခါင္သေ
ီ သာ ေဒသမ်ားတြင္ ဗုဒၶသာသနာျပဳလုပင
္ န္းမ်ားကို အားတက္သေရာ လုပ္ကိုင္
ေနသည့္အတြက္ နတ္ကုိးကြယ္သူမ်ားကုိ အထင္ေသးအျမင္ေသးမႉမ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပမ
္ ႉမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္မွာ မသင့္ေၾကာင္း
သိေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏင
ို ္သည္။

၃.၆ အစိးု ရႏွင့္ အျခားဘာသာမ်ားအၾကား ဆက္ဆေ
ံ ရး
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဖြ႔စ
ဲ ည္္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အမည္ႏင
ွ ့္ တကြ ေဖာ္ျပထားသည့္
အသိအမွတ္ျပဳခံ ဘာသာတရားက ငါးခုသာရွိသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊
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ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာတိ႔က
ု ို သက္ဝင္ယုံၾကည္သည္ဟု ဆိုေသာ ႏိုငင
္ ံသားမ်ား
အတြက္သာလွ်င္ ၎တိူ႔၏ ႏိင
ု င
္ ံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ဘာသာမ်ားကုိ ေရးခိုင္းႏိင
ု ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အျခားေသာဘာသာမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႉႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမႉ မရရွႏ
ိ ိုင္ေသာ
မသဲမကြအ
ဲ ေနအထားတစ္ခုသ႔ို ေရာက္ရွိသြားေစသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရ၏
ေဆာင္ရြက္မမ
ႉ ွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႉမရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အျခားဘာသာမ်ားကို ကိုးကြယ္ၾကေသာ
လူမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳမႉႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရက မည္ကဲ့သို႔ ဆက္ဆံခဲ့သည္ကုိ အရင္က မသိၾကသည္က
မ်ားသည္။ ထိအ
ု ေျခအေနသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ရွိလာခဲ့ေသာ လႊတေ
္ တာ္တစ္ ရပ္ေၾကာင့္
အျခားဘာသာမ်ားကို ကိုးကြယ္ၾကသူမ်ား ေနထိင
ု ္ၾကေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳခံ ဘာသာငါးခုမဟုတ္သည့္ အျခား ဘာသာမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းလာႏိုင္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္(အထက္လႊတ္ေတာ္) အစည္းအေဝးတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄)မွ ဦးထိနဝ
္ င္းက
၎၏ မဲဆႏၵနယ္ရွိ ဘာသာေရး လူတစ္စႏ
ု ွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းေမးသည္။132 ေမးခြန္းမွာ ၎တိ႔က
ု ိုယ္ကို ၎တို႔
ေမတၱာျဗဟၼစိုရ္ဘာသာဟု ေခၚၾကသည့္ လူတစ္သိန္းခန္႔ရွိေသာ လူမ်ားကုိ ၎တိ႔၏
ု ဘာသာ၏ အမည္ကို
တရားဝင္ ေခၚခြင့ျ္ ပဳမည္လားဟု ျဖစ္မည္။ ေပါင္းစပ္ဘာသာတရားတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေမတၱာျဗဟၼစိုရ္ဘာသာကုိ
ဖိုးပိုက္ဆံဟူေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ ကရင္ရိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုိ
ေပါင္းစပ္ၿပီး ၁၈၆၆ ခုႏွစ္တင
ြ ္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဦးဝင္းထိန၏
္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခ်က္အရ
ပဲခူးတိင
ု ္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူတင
ြ ္ ဌာနခ်ဳပ္ရွိၿပီး ၎တြင္ ရန္ကုနတ
္ ိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခုးတိုင္းေဒသႀကီး၊
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တ႔တ
ို ြင္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္သူ ကရင္လူမ်ိဳး ၃၀၀၀၀၊ ၃၀၀၀၀၊
၁၈၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀ ႏွင့္ ၅၀၀၀ စီရွိၿပီး စုစုေပါင္း ၁၀၀၀၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငရ
ံ ွိ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္
အမ်ားအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္ၾကၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာကိးု ကြယ္ၾကသူမ်ားလည္း အေတာ္အသင့္မ်ားေသာ
လူဦးေရအရြယ္အစားရွိသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ကရင္လမ
ူ ်ိဳးမ်ားတြင္ နတ္ကိုးကြယ္မႉဟု ေခၚဆိေ
ု ကာင္း ေခၚဆိုႏိုင္
မည့္ ရိုးရာယုံၾကည္မႏ
ႉ ွင့္ က်င့္ၾကံမမ
ႉ ်ားစြာလည္း ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆယ့္ကိုးရာစုႏွစ္က ဖိုးပိုက္ဆံျပဳလုပခ
္ ဲ့သည့္
ဘာသာေရးေပါင္းစပ္မႉသည္ နားလည္ရမခက္ပါ။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ေမတၱာျဗဟၼစိုရ္ဟူသည္ လူမ်ား အကြၽမ္းတဝင္ရွိၾကသည့္
ဗုဒၶဘာသာစကားလုံး သို႔မဟုတ္ သေဘာတရားျဖစ္ေနသည္မွာလည္း မွတ္သားစရာေကာင္းသည္။
ျဗဟၼစိုရ္ဆိုသည္မွာ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာႏွင့္ ဥပကၡာဟူေသာ စိတ္ထားပုံေလးမ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္။
သို႔ရာတြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႉႀကီးၾကပ္ေရးႏွင ့္ ျပည္သ႔အ
ူ င္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စဝ
ု န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက
ေျဖၾကားသည္မွာ အစိုးရအေနႏွင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၆၁ ႏွင့္ ၃၆၂ တိ႔တ
ု ြင္
ေဖာ္ျပထားေသာ ဘာသာတရားငါးမ်ိဳးကုိသာ ႏိုငင
္ ံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ားေပၚတြင္ ေရးသားခြင့ျ္ ပဳႏိုင္သည္။133
ထို႔ေၾကာင့္ အျခားဘာသာတရားအားလုံးကို ကဒ္ျပားမ်ားေပၚတြင္ ‘အျခား’ဟုသာ ေရးသားေပးသည္။
သို႔ေသာ္ ဤအခ်က္တစ္ခုတည္းႏွင့္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့ႏ
္ င
ွ ့္ ပတ္သက္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္ဆိုသည္ကေတာ့ ေမးခြန္းထုတစ
္ ရာ ျဖစ္ေနသည္။ ေမတၱာျဗဟၼစိုရ္ဘာသာကဲ့သ႔ေ
ို သာ
ဘာသာမ်ားကုိ ကိုးကြယ္ၾကေသာ လူစမ
ု ်ားကို အစိုးရက ၎တိ႔၏
ု ဘာသာတရားမ်ားကုိ မကုိးကြယ္ရဟူ၍
တိုက္ရိုက္တားျမစ္ခဲ့သည္ဟူေသာ အေထာက္အထားမ်ားလည္း မရွေ
ိ ပ။
အျခားစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ ကိစၥတစ္ခမ
ု ွာ လက္ရေ
ွိ ခတ္တြင္ ေပၚေပါက္ေနေသာ ဖိုးတေခတ္ဟု ေခၚသည့္
ကရင္လမ
ူ ်ိဳး ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ တည္ေထာင္ၿပီး က်င့္သုံးေနၾကသည့္ ကရင္ရိုးရာဘာသာတစ္ခုျဖစ္သည္။
ကရင္ျပည္နယ္၏ ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ဘားအံၿမိဳ႕မွ မိင
ု ္ သုံးဆယ္ေက်ာ္ေဝးေသာ ေနရာတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားရြာ
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ဟူေသာ ရြာတစ္ရြာကုိ ဖိုးတေခတ္က တည္ေထာင္ထားသည္။ ထိုရြာတြင္ ရြာသား ၉၀၀ ခန္႔ ေနထိုငၾ္ ကၿပီး
ထိုရြာသားမ်ားက ဖိုးတေခတ္ကို ၎တိ႔၏
ူ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ေရာ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ပါ
လက္ခံကိုးကြယ္ၾကသည္။ သဘာဝလြန္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႉႏွင့္ ၾကြယ္ဝမႉမ်ား ေပၚထြန္းလာေတာ့မည္ဟု ယုံၾကည္မ၊ႉ
ကရင္ရိုးရာ ယုံၾကည္မဓ
ႉ ေလ့မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာတို႔ိကို ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ဖိုးတေခတ္၏ ယုံၾကည္မ၊ႉ တရားႏွင့္
က်င့္သုံးမႉမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာမွ လမ္းလြေ
ဲ နသည္ဟု သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႉဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္
အျခား ကရင္လမ
ူ ်ိဳးမ်ားက မွတ္ယူၾကသည္။134 သို႔ရာတြင္ စိတဝ
္ င္စားစရာေကာင္းသည္မွာ ကရင္အမ်ိဳးသားရြာ
တည္ေထာင္ထားသည့္ ေျမေနရာကို ထိစ
ု ဥ္က အုပခ
္ ်ဳပ္ေနသည့္ အစိုးရကိုယ္တိုင္က ေပးခဲျ့ ခင္းျဖစ္သည္။
အစိုးရ၏ အုပခ
္ ်ဳပ္မႉ လက္တံသည္ ဖိုးတေခတ္၏ ရြာသိ႔ု မေရာက္ႏိုငေ
္ ခ်။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က သန္းေခါင္
စာရင္းေကာက္ေသာသူမ်ားကုိ ၎၏ ရြာထဲသ႔ို ဝင္ကာ ေကာက္ယူခြင့မ
္ ျပဳခဲေ
့ ပ။ တိုတိုေျပာရလွ်င္ ဖိုးတေခတ္ႏင
ွ ့္
၎၏ ဘာသာကုိ ႏွိမ့ခ
္ ်ေသာ အယူအဆျဖင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အြန္လင
ို ္းသုံးစြဲသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳ
ေရးသားခဲၾ့ ကေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ သာသနာေရးႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဘာမွ လုပခ
္ ဲ့သည္ကို
မေတြ႔ရေပ။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ၎၏ ရြာကေလးသည္ အစိုးရ၏ ေရဒါမွ ကင္းလြတ္ေနသည္။
ဖိုးတေခတ္ႏင
ွ ့္ ၎၏ ရိုးရာဘာသာတရားကုိ အစုိးရက ဥပကၡာျပဳထားသည္မွာ အေၾကာင္း သုံးခု ရွႏ
ိ ိုင္သည္။
ပထမအေၾကာင္းမွာ ဖိုးတေခတ္သည္ ကရင္လူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ၎၏ က်င့္ၾကံမႉမ်ားမွာ ကရင္ရိုးရာ
ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႉမ်ားကို ေရာေႏွာထားသည့္အတြက္ အစိုးရ။ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႉဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္
မဟနအေနႏွင့္ ၎ႏွင့္ ၎၏ရြာကုိ အယူလြဲသည္ဟု ေၾကညာျခင္းျဖင့္ ဝိဝါဒကြဲလြဲမႉ ျဖစ္ေစခ်င္ဟန္ပုံ မေပၚပါ။
ဒုတိယအေနျဖင့္ ဖိုးတေခတ္၏ အယူဝါဒလြမ
ဲ ွားမႉသည္ လူတစ္ေထာင္ထက္နည္းေသာ ရြာတစ္ရြာတည္း ႏွင့္
ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္က လူ ရာဂဏန္းအနည္းငယ္ကိုသာ လႊမ္းျခဳံႏိုင္သည့္အတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ရခက္လာမည့္ အေနအထားသိ႔ု
မေရာက္လာေသးသည့္အတြက္ ႏႉိင္းရအရြယ္အစားက အေရးပါပုံေပၚသည္။ တတိယ အေၾကာင္းမွာ
ဖိုးတေခတ္ကိုယ္တိုင္က ဗုဒၶသာသနာဝင္ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးမဟုတ္သလို ၎၏ ေနာက္လိုက္မ်ားတြင္လည္း
ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ား မပါဝင္ဘဲ ၎၏ တရားမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာတရားက်မ္းစာမ်ားမွ ထုတ္ႏႉတ္ထားျခင္း
မဟုတ္သည့္အတြက္ မဟနအေနႏွင့္ ၎၏ ကိစၥကို အဖြ႔၏
ဲ လုပ္ပင
ို ခ
္ ြင့ႏ
္ ွင့္ ပတ္သက္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမႉ
မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ဟန္တူသည္။
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Than Htike Oo, “ေခတ္ ေဟာင္းမွာ က်န္ရစ္ ခဲ့တဲ့ ဖိုးတေခတ္ (သို႔ မဟုတ္) ကရင္အမ်ိဳးသားရြာကေလး,” Irrawaddy, April 28, 2013,

https://burma.irrawaddy.com/article/2013/04/28/38428.html; Aung Thit Lwin, “ဖိုးတေခတ္ရြာ မွ ျပကြက္ဆ န္းမ်ား,” 7Day News Journal 14
(43), December 30, 2015, http://7daydaily.com/story/54363; “ဖိုးတေခတ္၏ ေမြးေန႔အခမ္းအနား,” 7 Day Daily, December 21, 2015,
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အခန္း ၄
ဗုဒၶဘာသာအမိ်ဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ၎၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႉ
ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာသည္ အုပခ
္ ်ဳပ္သမ
ူ ်ားႏွင့္ လူထု၏ ဘာသာတရားျဖစ္လာခဲ့သည္မွာ ဆယ့္တစ္ရာစုကတည္းက135
ဗုဒၶဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းခဲေ
့ သာအေနာ္ရထာမင္း (၁၀၄၄-၇၇) လက္ထက္ ပုဂံျပည္မွစတင္၍
ႏွစေ
္ ပါင္း တစ္ေထာင္ရခ
ွိ ဲ့ျပီျဖစ္သည္။136 ထို႔ေၾကာင့္ ၎သည္ သေကၤတ၊ ယဥ္ေက်းမႉႏွင့္ လူမႉေရး အင္အားမ်ားစြာ
ပိုင္ဆင
ို ္ထားသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ ပုဂလ
ၢ ိကလြတ္ေျမာက္မႉႏွင့္ လူမႉေရးႏွင့္ ႏိုငင
္ ံေရး ရုန္းကန္မႉမ်ားတြင္
ဗုဒၶဘာသာက အဓိပၺါယ္ႏွင့္ အင္အားမ်ားစြာရွိေစသည္။ ဗုဒၶဘာသာကို လူမႉေရးႏွင့္ ႏိုငင
္ ံေရးအင္အားတစ္ခအ
ု ေနျဖင့္
သိသိသာသာ သုံးစြဲခဲ့သည့္အႀကိမမ
္ ွာ သုံးႀကိမ္ ရွခ
ိ ဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီေခတ္ (၁၈၈၅–၁၉၄၈)၊137
ပါလီမန္ေခတ္ (၁၉၄၈–၆၂)138ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲလြန္ျမန္မာႏိုင္ငံ (၂၀၁၁–) တိ႔ျု ဖစ္သည္။
၄.၁ သမိင
ု း္ ေနာက္ခအ
ံ ေနအထား

ရတနာသုံးပါး (ဗုဒၶျမတ္စြာ၊ ဓမၼ သို႔မဟုတ္ ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ေသာတရား ႏွင့္ သံဃာ သို႔မဟုတ္ ရဟန္းထု) တြင္
တစ္ခအ
ု ပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ၎တို႔ပင
ို ္ဆိင
ု ္ေသာ သီလအင္အားေၾကာင့္
မည္သည့္ ေလးနက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးလႉပ္ရာွ းမႉမ်ိဳးမဆိုတြင္ ေရွ႕မွ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သည္။139
၎တို႔သည္ ဘုန္းႀကီးမ်ားသာ ပါဝင္ေသာ လႉပ္ရွားမႉမ်ိဳးမ်ားကိသ
ု ာမက ဘုန္းႀကီးႏွင့္ လူေရာေႏွာ
ပါဝင္ေသာ လႉပရ
္ ွားမႉမ်ိဳးမ်ားကုိပါ အေျခအေနကို လိုက္၍ တည္ေထာင္ေလ့ရၾွိ ကသည္။140 ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိ
ေသာ ျဖစ္စဥ္မွာ သံဃာႏွင့္ လူမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ဘုံအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာအတြက္ အတူတူ
လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ၾကေသာ ၿဗိတိသွ်တိ႔ထ
ု ံတြင္ ရွံဳးနိမ့ၿ္ ပီးေနာက္
ဗမာဗုဒၶဘာသာတို႔သည္ ၎တို႔၏ ေျမႏွင့္ တိုင္းျပည္ကိုသာမက ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႉႏွင့္ ယုံၾကည္မႉကိုပါ
ကိုလိုနီျပဳခံခဲ့ရသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ အေစာဆုံးေပၚေပါက္ခေ
ဲ့ သာ ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေသာ လႉပ္ရာွ းမႉသည္
ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးဦးတည္ခ်က္တစ္ခုကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသးဘဲ ဗမာဗုဒၶဘာသာအက်င့္သီလႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႉကို ျမွင့တ
္ င္ႏင
ို ္ရန္ ေပၚေပါက္လာခဲေ
့ သာ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားတြင္
အစတည္ခဲ့သည္။141
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၁၉၀၆ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ ကလ်ာဏယုဝအသင္း (ဝိုငအ
္ မ္ဘေ
ီ အ) ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိင
ု ္း
ဗုဒၶဘာသာအသင္းခ်ဳပ္ႀကီး (ဝါ) ဗမာအသင္းခ်ဳပ္ႀကီး အျဖစ္ ႏိုငင
္ ံေရးအသြင္ကို ေပၚေပၚတင္တင္ ေဆာင္လာခဲၿ့ ပီး
ဗုဒၶဘာသာသည္ ႏိင
ု ္ငေ
ံ ရးအသြင္ေဆာင္လာျခင္း စတင္လာသည္။142 အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သံဃာ့အဖြ႔အ
ဲ စည္းတိ႔က
ု ို
သီးျခားတည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ အေက်ာ္ၾကားဆုံးမွာ ၁၉၂၀ တြင္ တည္ေထာင္သည့္ သံဃာ့သမဂၢီအဖြ႔ျဲ ဖစ္ၿပီး
၎သည္ ကိုယ္ပင
ို အ
္ ုပခ
္ ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးကို ၿဗိတိသွ်တိ႔မ
ု ွ ေတာင္းဆိုရာတြင္ လူအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကခ
္ ဲ့သည္။ သံဃာ့သမဂၢီမွ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဘုနး္ ႀကီးေရာ လူပါ ပါဝင္သည့္
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဝံသာႏုအသင္းမ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုကဲ့သ႔ို ဘုန္းႀကီးႏွင့္ လူပူးေ
ပါင္းမႉမ်ားသည္ ၁၉၂၀ ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၃၀ ႏွစမ
္ ်ား၏ အေစာပိုင္းတြင္ ၾသဇာရွခ
ိ ဲ့သည္။143 ေခါင္းေဆာင္လမ
ႊ ္းမိုးၿပီး
ေရွးရိုးဆန္ကာ ဘာသာေရးႏြယ္သည့္ အမ်ိဳးသားေရးသမားမ်ားအၾကား အုပ္စဖ
ု ႔လ
ြဲ ာျခင္းေၾကာင့္
တကြဲတျပားစီ ျဖစ္လာၾကရာမွ အမ်ိဳးသားေရးသံဃာမ်ား၏ ၾသဇာလည္း က်လာသည္။ ၁၉၃၀ ခုႏွစမ
္ ်ားမွ စတင္ကာ
ႏုႏင
ွ ့္ ေအာင္ဆန္းစသည့္ ပိုၿပီး ေလာကီဆန္ၿပီး တကၠသ္လ
ို ္မ်ားတြင္ ပညာသင္သည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္း
ဆာင္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တိ႔က
ု ို အစားထိုးလိုက္ၾကသည္။144
လူဦးေရမ်ားျပားလွသည့္ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ား ကိုလိုနေ
ီ ခတ္ဗမာျပည္သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိင
ု ္ၾကျခင္းမွ စတင္ၿပီး
အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားကုိ မလိုလားေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည္။145 ထို စိတ္ခစ
ံ ားမႉမ်ားသည္ ၁၉၃၀
ခုႏွစမ
္ ်ားတြင္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းမွာ ဗမာအမ်ိဳးသားေရးသမားတိ႔က
ု ဗမာျပည္ကို (ဗမာျပည္ကို ၿဗိတိသွ်ပိင
ု ္
အိႏၵိယျပည္၏ ျပည္နယ္ခြဲတစ္ခအ
ု ျဖစ္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္အထိ အုပခ
္ ်ဳပ္ထားခဲ့သည္) ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ခံ အိႏၵိယျပည္မွ
ခြဲထုတ္ေစလိုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေသေသခ်ာခ်ာ ဦးတည္ထားသည့္ အိႏၵိယသားဆန္႔က်င္ေရး (ဝါ) အိႏၵိယမြတ္
စလင္ဆန္႔က်င္ေရး (ဝါ) အိႏၵိယဟိႏၵဴဆန္႔က်င္ေရးမ်ား မရွိေသာ္လည္း အိႏၵိယသားကို ဆန္႔က်င္သည့္ စကားကို
အမ်ိဳးသားေရးလႉပ္ရွားသူ ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးသမားမ်ားက အတိင
ု း္ အဆအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာဆိုေနခဲ့ၾကသ ည္အျပင္
ရဟန္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားကလည္း မၾကာခဏ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ တဆတဆျမင့္တက္လာေသာ အိႏၵိယ ဆန္႔
က်င္ေသာ စိတ္ခစ
ံ ားမႉမ်ားမွေန ၁၉၃၀ ႏွင့္ ၁၉၃၈ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသ ာ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းႏွစ္ခုသ႔ို ဦးတည္ သြားခဲ့
သည္။ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား မပါလွ်င္ အေျခခံအေၾကာင္းမွာ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ မ်ားတြင္
အျမင့္ဆုံးအဆင့္သို႔ ေရာက္ခဲ့ေသာ ႀကီးမားလွေသာ အိႏယ
ၵိ သား သို႔မဟုတ္ ေတာင္အာရွသားတိ႔၏
ု
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႉေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။146
ကိုလိုနီေခတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႏွင့္ အျခားကဏၭမ်ားတြင္ ကူးေျပာင္းဝင္ေရာက္လာေသာသူမ်ားက
ဝင္ေရာက္ၿပိဳင္ဆင
ို ္မႉကို ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔က မႏွစ္သက္မမ
ႉ ်ား ျမင့္တက္လာရာမွ
ကိုလိုနီေခတ္အတြင္း အိႏၵိယသားဆန္႔က်င္ေရး (ဝါ) အိႏၵိယမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး
(ဝါ) အိႏၵိယဟိႏၵဴဆန္႔က်င္ေရးဆန္ေသာ ဗမာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ေပၚေပါက္လာေစခဲ့သည္။147 အထူး
သေဘာထားကြဲလြဲမႉ ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ တိုင္းရင္းသားဗမာ(ဗုဒၶဘာသာ) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
အိႏၵိယလူမ်ိဳးဝင္ေရာက္လာသူမ်ား၏ လူမ်ိဳးကြဲ ဘာသာကြဲ အိမေ
္ ထာင္ျပဳ ေပါင္းဖက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။148 သို႔ရာတြင္
142
Juliane Schober, Modern Buddhist Conjunctures in Myanmar: Cultural Narratives, Colonial Legacies and Civil Society (Honolulu:
University of Hawaii Press, 2010).
143
U Maung Maung, From Sangha to Laity.
144
U Maung Maung, From Sangha to Laity; Smith, Religion and Politics.
145
Usha Mahajani, The Role of Indian Minorities in Burma and Malaya (Bombay: Vora & Co., 1960); Chie Ikeya, Refiguring
Women, Colonialism, and Modernity in Burma (Honolulu: University of Hawaii Press, 2011); Chakravarti, The Indian Minority.
146
Mahajani, The Role of Indian; Chakravarti, The Indian Minority.
147
Mahajani, The Role of Indian; Chakravarti, The Indian Minority.
148
Rajashree Mazumder, “‘I do not envy you’: Mixed marriages and immigration debates in the 1920s and 1930s
Rangoon, Burma,” The Indian Economic and Social History Review 51(4) (2014): 497–527; Tin Tin Htun, “Mixed
Marriage in Colonial Burma: National Identity and Nationhood at Risk,” in Kristin Celello and Hanan Kholoussy
(eds.), Domestic Tensions, National Anxieties: Global Perspectives on Marriage, Crisis, and Nation (New York: Oxford
University Press, 2016).
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ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ဦးေစာကဲ့သ႔ို တင္းမာေသာ အိႏၵိယဆန္႔က်င္ေရး ႏိင
ု ္ငေ
ံ ရးသမားမ်ား ၏
ၾသဇာက်ဆင္းလာမႉေၾကာင့္ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္မ်ား၏ ေႏွာင္းပိုင္း မွ စတင္၍ ထိုကိစၥမ်ားသည္ အရင္ကေလာက္
အေရးတႀကီး မဟုတ္ေတာ့ေပ။149 ေလာကီပိုဆန္ေသာ ႏိင
ု င
္ ံေရးသမားမ်ားသည္ အေရးအႀကီးဆုံး ကိစၥျဖစ္သည့္
ၿဗိတိသွ်တိ႔ဆ
ု ီမွ လြတ္လပ္ေရးရရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းၿပီး အလုပမ
္ ်ားေနခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ကုိ အိႏၵိယမွ
၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ ခြဲထုတ္ခဲ့သျဖင့္ အေရးတႀကီးလိုအပ္မႏ
ႉ ွင့္ ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးအရ အသုံးဝင္မႉတ႔ႏ
ို ွင့္ သက္ဆိုင္မႉမရွိေတာ့ေပ။
လြတ္လပ္ေရးကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ရရွခ
ိ ဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုုက လူနည္းစုဘာသာဝင္မ်ားကို ဖိႏွိပရ
္ န္အတြက္
မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႉအတြက္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ျမွင့တ
္ င္ခရ
ဲ့ ာမွ ဗုဒၶဘာသာသည္ ၁၉၅၀
ခုႏွစမ
္ ်ားတြင္ ေရွ႕တန္းျပန္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာကို ျမွင့တ
္ င္ျခင္းသည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ား၏ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္
အျမင့္ဆုံးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းမွာ ဦးႏုက ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုငင
္ ံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ လႉပရ
္ ွားမႉကို
စတင္ေစခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားကဲ့သို႔ လူနည္းစုဘာသာဝင္
မ်ားကို ဂရုမစိုက္သလို ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ဖြ႔စ
ဲ ည္္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္
ဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။150 လူနည္းစုမ်ားကုိ စိတေ
္ က်နပ္ေစရန္ အလို႔ငွာ ေနာက္ထပ္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ
ဖြ႔စ
ဲ ည္္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူနည္းစုမ်ား၏ လြတ္လပ္ခင
ြ ့က
္ ုိ အာမခံေပးခဲရ
့ ာမွ
မ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ မေက်မနပ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။151
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းႏွင့္ ၎ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္
အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘာသာေရးမႏြယ္သည့္ သေဘာထားကုိ ေၾကညာၿပီး ဦးႏုလုပ္ခေ
ဲ့ သာ ဘာသာေရး
ေပၚလဆီမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။152 ကိုယ့္ကိုယ္ကို တိုင္းရင္းသားအက်ိဳးကို ဦးတည္သႏ
ူ ွင့္
ဆိုရွယ္လစ္တစ္ဦးဟု သမုတ္ကာ ဦးေနဝင္းသည္ ႏိင
ု ္ငံျခားေသြးပါေသာ တရုတ္ မ်ားႏွင့္ အိႏၵိယသားမ်ား၏
စီးပြားေရးႏွင့္ ဘဏၭာေရးအင္အားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနမႉကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲရ
့ ာတြင္
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည္သပ
ူ င
ို ္ျပဳလုပ္လိုက္ၿပီး တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ား၏ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါသြားခဲ့သည္။153 ဒုတိယဖြ႔စ
ဲ ည္္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတ
ျမန္မာႏိုင္ငေ
ံ တာ္၏ ဖြ႔စ
ဲ ည္္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၁၉၇၄))က ေတာ္လွန္ေရးေကာင္ စီက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဂ်ဴလိုင္လတြင္
တည္ေထာင္ခေ
ဲ့ သာ ျမန္မာ့ဆရ
ို ွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ)၏ လက္ေအာက္တင
ြ ္ တစ္ပါတီဆရ
ို ွယ္လစ္စနစ္ကို
တည္ေထာင္လိုက္သည့္အထိေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္အထိ တခ်က္လတ
ႊ ္အာဏာျဖင့္
အုပခ
္ ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ေယဘုယ်ဆိုလွ်င္ ဘာသာေရးမဆန္သည့္ ဆိုရွယ္လစ္ စစ္အာဏာရွင္ျဖစ္ေသာ ဦးေနဝင္းသည္
အိႏၵိယႏြယ္ဖြားမ်ားကုိ (တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားလည္းပါဝင္သည္) ဗုဒၶဘာသာဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ဆိုသည္ထက္
မလိုလားအပ္ေသာ ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးႏွင့္ စီးပြားေရးအင္အားမ်ား ရွေ
ိ နၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငအ
ံ ေပၚ သစၥာရွိမႉ မရွမ
ိ ႉကေတာ့
သံသယျဖစ္စရာေကာင္းေသာ ႏိုငင
္ ံျခားသားမ်ားအျဖစ္ ဆက္ဆခ
ံ ဲ့သည္။154 ထို႔အတြက္ေၾကာင့္
လူနည္းစုဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့မ
္ ်ားမွာ အစိုးရက ဝင္စြက္ဖက္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ တိုက္ရိုက္ဖႏ
ိ ွိပ္ျခင္းမ်ား
လုပ္ခရ
ံ ျခင္းမွ ၁၉၉၀ ခုႏွစမ
္ ်ားအထိ လြတ္ကင္းခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႉတစ္ခုကို ၁၉၈၈
ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး စစ္တပ္က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ အုပ္စိုးခဲ့ၿပန္သည္။
ဤတစ္ၾကိမ္တင
ြ ္ေတာ့ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီျဖစ္သည့္ ႏိင
ု ္ငေ
ံ တာ္ၿငိမဝ
္ ပ္ပိျပားမႉတည္ဆာက္ေရး
အဖြ႔/ဲ ႏိင
ု ္ငေ
ံ တာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးေကာင္စီ (နဝတ/နအဖ)ကို မဆလအစိုးရ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ား
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ၾကံဳေနရစဥ္ ဦးေနဝင္း ရာထူးမွ ဆင္းေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ ၎၏ လူယုံစစ္ဗ္လ
ို ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။
စစ္ေကာင္စီသည္ ၎၏ အရင္က အုပခ
္ ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အစိုးရ စစ္ေအးကာလအတြင္း ၾကဳံခရ
ဲ့ သည္ႏွင့္ လုံးဝ
မတူေတာ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာအခင္းအက်င္းတစ္ခႏ
ု ွင့္ၾကဳံခရ
ဲ့ သည္။ အာဏာသိမ္းမႉႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ား
ကုိ ႏွိမန
္ င္းခဲ့သည့္အခ်ိနႏ
္ င
ွ ့္ ဘာလင္တံတိုင္း ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ၿပိဳက်ခဲ့သည္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ခဲ့သည္။ ယခင္က
လူနည္းစုမ်ား၏ ခံစားရမႉမ်ားကုိ မသိသေလာက္ျဖစ္ေသာ ႏိုငင
္ တ
ံ ကာအသိုင္းအဝိင
ု ္းသည္ ရုတ္တရက္
စိတ္ဝင္စားလာၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးဆိုေသာ စကားကို တြင္တြင္သုံးလာသည္။155
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ေနထိင
ု ေ
္ သာ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္တပ္က လႊမ္းမိုးလာေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းႏွင့္
ဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ားက စစ္တပ္က ၎တိ႔၏
ု ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့အ
္ ပါအဝင္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္
ေနသည္ဟူေသာ စြပစ
္ ခ
ြဲ ်က္မ်ားႏွင့္ ၾကဳံခဲ့ရသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစု ေနထိုင္ၾကေသာ ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္
လည္း စစ္တပ္က လႊမ္းမိုးလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ ထို လူနည္းစုကို ဖိႏွိပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္
လာေနေသာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးအယူအဆကို အားေပးလိုက္သလိုျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႉဟု ဆိုလာၾကသည္။156
ထိုအယူအဆကို ထပ္မံအားျဖည့္ေပးလိုက္သည္မာွ ၁၉၈၈ ခုႏွစႏ
္ ွင့္ ေနာက္ပင
ို ္းတြင္ ဒီမိုကေရစီလိုလားၿပီး
စစ္တပ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဆႏၵျပပြမ
ဲ ်ားႏွင့္ လႉပရ
္ ွားမႉမ်ားတြင္ ပါဝင္ခေ
ဲ့ သာ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားကို
ဖိႏွိပခ
္ ဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုရဟန္းေတာ္အမ်ားအျပားကုိ သံဃာထုတြင္ ျပန္လည္မပါဝင္ႏိုငေ
္ အာင္
လည္း ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။157 ထိုကဲ့သို႔ လႉပ္ရွားေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀
ခုႏွစမ
္ ်ားတြင္ ဖိႏွိပေ
္ နစဥ္ နဝတ/နအဖက ဝါစဥ္ႀကီးမားေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ရက္ရက္ေရာေရာ
လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး လူထုမ်ားပါဝင္လွဴဒါန္းလာေအာင္လည္း အခမ္းအနားမ်ား စီစဥ္ခဲ့သည္။158 ယင္းက ျပေနသည္မွာ
ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္ျဖစ္ျဖစ္၊ စစ္အာဏာရွငျ္ ဖစ္ျဖစ္၊ ႏွစမ
္ ်ိဳးေရာထားသည္ျဖစ္ျဖစ္
အစိုးရသည္ သံဃာထုက ၎ကို စိနေ
္ ခၚမႉ မျပဳလုပ္သမွ် သံဃာတို႔ကို ေထာက္ပမ
ံ့ ွႏ
ႉ ွင့္ ေနရာေပးရန္ ဆႏၵ
ရွိေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ထို အစိုးရႏွင့္ သံဃာဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ေသာ အကူးအေျပာင္းလြန္
ကာလမ်ားတြင္လည္း ၾကဳံရျပန္သည္။

၄.၂ လက္ရအ
ွိ ေနအထား
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုငင
္ ံသားမ်ား ရရွခ
ိ စ
ံ ားခဲရ
့ ေသာ ႏိင
ု ္ငေ
ံ ရးႏွင့္ လူမႉေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့မ
္ ်ားက
ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သံဃာထုကိုလည္း ခ်န္လွပ္မထားခဲ့ေပ။ အထူးသျဖင့္ သံဃာမ်ားထဲမွ
ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးႏွင့္ လူမႉေရးတက္ၾကြေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ အျခား ျမန္မာႏိုင္ငေ
ံ ဒသမ်ား တြင္
၂၀၁၂၊၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပာြ းခဲေ
့ သာ မၾကဳံစဖူး လူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႉသည္ ရခိုငႏ
္ ွင့္ ရခုိင္မဟုတ္
ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားကုိ တိုက္ရိုက္ပဋိပကၡျဖစ္ေစခဲ့သည္။
ရခုိငေ
္ ျမာက္ပင
ို ္းမွ လြဲ၍ မြတ္စလင္မ်ား၏ လူဦးေရကိန္းဂဏန္းအရ လူနည္းစုျဖစ္မႉေၾကာင့္ ႏိုငင
္ ံတကာ
အသုိင္းအဝိင
ု ္း၏ အျမင္တြင္ မြတ္စလင္မုန္းတီးေရးအသြင္ကို ေဆာင္သည္ဟု ရွဳျမင္ၾကစဥ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏
အျမင္တင
ြ ္မူ မြတ္စလင္မ်ား၏ အျပဳအမူေၾကာင့္သာ ပဋိပကၡမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ရၿပီး ဗုဒၶဘာသာကို ဆန္႔က်င္ေသာ
ျဖစ္ရပ္ဟု မွတ္ၾကသည္။159 မြတ္စလင္မ်ားကုိ ရန္လိုသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲၿပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက ဓါးစာခံ
မ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာကာ သေကၤတသေဘာေဆာင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္မ်ားမွသာ ဝယ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေသာ
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၉၆၉ လွဳပ္ရွားမႉတစ္ခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေပၚလာၿပီး လႉပရ
္ ွားတက္ၾကြမပ
ႉ ိုဆန္ေသာ မဘသ
(အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြ)႔ဲ က ၂၀၁၃ ဇြန္လတြင္ ေပၚလာခဲ့သည္။
ဘုရားဂုဏေ
္ တာ္ ကိုးပါး၊ တရားဂုဏေ
္ တာ္ ေျခာက္ပါးႏွင့္ သံဃာဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ
အေရာင္အေသြးစုံသည့္ ၉၆၉ တံဆပ
ိ ္ကို သုံးၿပီး ၉၆၉ လႉပရ
္ ွားမႉကို ေမာ္လျမိဳင္အေျခစိုက္ သာသနပါလကဂဏဝါစက
အဖြဲ႕ဆိေ
ု သာ ရဟန္းေတာ္ ငါးပါး ပါဝင္သည့္ အဖြ႔က
ဲ စတင္ခဲ့သည္။ မြတစ
္ လင္မ်ားသည္ ၎တိ႔က
ု ိုယ္ကို ၎တို႔
ခ်မ္းသာသထက္ ခ်မ္းသာလာေအာင္ ျပဳလုပေ
္ နသည္ဟု မြတ္စလင္ဆိုငမ
္ ်ားကို စြပစ
္ ြဲကာ ဗုဒၶဘာသာဆုိင္မ်ားမွသာ
ဝယ္ယူၾကရန္ တိုးတက္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေနရာအႏွံ႔တြ င္ ေတြ႕ခဲရ
့ ေသာ္လည္း ၉၆၉ သည္
အဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္ စနစ္တက် လႉပ္ရာွ းေသာ လႉပရ
္ ွားမႉတစ္ခုမျဖစ္လာခဲဘ
့ ဲ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မဘသႏွင့္ ေပါင္းစည္း
သြားခဲ့သည္။160 ရဟန္းေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ မဘသ၏ ၾသဇာမွာ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစမ
္ ်ားတြင္
အျမင့္ဆုံးေရာက္ခဲ့ၿပီး ၎၏ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး စကားမ်ားလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ပ်ံ႕ႏွ႔ံခဲ့သည္။ မဘသကို ရဟန္းမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး ရဟန္းမ်ားႏွင့္ လူမ်ားပါ ၎၏ ဗဟိေ
ု ကာ္မတီတြင္
ပါဝင္ၾကသည္။ ထိုသို႔ လူေရာ ရဟန္းပါ ပါဝင္ေနသည့္အတြက္ မဟနထံမွ ၾကိဳတင္ခင
ြ ့ျ္ ပဳခ်က္မရဘဲ
မည္သည့္ သံဃာသက္သက္ပါဝင္ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းကုိမွ မဖြ႔စ
ဲ ည္းရဟူေသာ တားျမစ္ခ်က္ကို ေရွာင္ကင
ြ ္း
သြားႏိုငခ
္ ဲ့သည္။161 မဘသသည္ ၎ႏွင့္ စိတ္သေဘာခ်င္းတူသည့္ လူမ်ားသာပါဝင္သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရး
ကြန္ယက္ႏင
ွ ့္ ဘုန္းႀကီးမ်ားသာ ပါဝင္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢတ႔ႏ
ို ွင့လ
္ ည္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကခ
္ ဲ့သည္။
၉၆၉ ႏွင့္ မဘသ တို႔က ျဖန္႔ခ်ီခေ
ဲ့ သာ ေရးသားမႉမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုမႉမ်ားက ၎တိ႔၏
ု အစၥလာမ္ႏင
ွ ့္ မြတ္စလင္တ႔က
ို ို
ဆန္႔က်င္ရသည့္ သေဘာထားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းျပခ်က္ ေလးခုေပးကာ ေျဖာင့္ခ်က္ ေပးသည္။
ပထမအခ်က္မွာ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ၎တိ႔ု ပိမ
ု ိုခ်မ္းသာလာၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာမိသားစုမ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ
ဗုဒၶဘာသာမိန္းကေလးမ်ားကို အႆျပာႏွင့္ ဆြဲေဆာင္ကာ လက္ထပ္ရင္းႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာသို႔
သြတ္သြင္းေနႏိုင္ၾကေအာင္ မြတစ
္ လင္ပင
ို ္ဆိုငမ
္ ်ားထံမွသာ ေစ်းဝယ္ၾကသည္။ ဒုတိယအေၾကာင္းမွာ မြတစ
္ လင္
ေယာက်ၤားမ်ားသည္ မိန္းမတစ္ေယာက္ထက္ ပိုယူေလ့ရွိၿပီး ဗုဒၶဘာသာမိန္းမမ်ားကိုလည္ း လက္ထပ္ယူရင္း
အစၥလာမ္ဘာသာသိ႔ု သြတ္သြင္းတတ္သျဖင့္ သားသမီးေပါက္ဖာြ းမႉ အလြန္ျမင့္တက္ေနသည့္အတြက္ အနာဂတ္တြင္
ဗုဒၶဘာသာျမန္မာႏိုင္ငံသ ည္ မြတစ
္ လင္မ်ား ျမိဳသြားမည္ျဖစ္သည္ ။ တတိယအေၾကာင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာမိန္းမမ်ား
သည္ ၎တိ႔၏
ု လက္ထပ္မႉကို တရားဝင္ေအာင္ႏင
ွ ့္ ၎တို႔၏ အခြင့အ
္ ေရးမ်ား ရရွေ
ိ အာင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတေ
္ သာ
ခင္ပန
ြ ္းမ်ား၏ ဘာသာသိ႔ု ကူးေျပာင္းရေသာေၾက ာင့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးမ်ား ဆုံးရွဳံးေနရသည္။ စတုတၳဳအခ်က္မွာ
ဗုဒၶဘာသာမိန္းမမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသာ ေယာက်ၤားတို႔ လက္ထပ္ေပါင္းေဖာ္မႉကို သေဘာမတူသည့္
ဟိႏၵဴဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာတိ႔၏
ု ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ားမွ အကာအကြယ္တစ္ခု
(အထူးသျဖင့္ ဘာသာကြဲႏွင့လ
္ က္ထပ္ျခင္းကို တားျမစ္ေသာဥပေဒ) အျမန္ဆုံးလိုေနသည္။162
မဘသ၏ စကားသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကို ျပဆိေ
ု နသလို ေဒသတြင္း၊ ကမၻာလုံးႏွင့္
သမိုင္းႏွင့ခ
္ ်ီၿပ ီးလည္း ေျပာသည္။ မြတစ
္ လင္ကမၻာတြင္ ျဖစ္ပာြ းခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားထဲမွ လိုသလို
ထုတ္ႏႉတ္ယူၿပီး အစြန္းေရာက္မ၊ႉ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မႏ
ႉ ွင့္ ဂ်ီဟတ္ဝါဒထြန္းကားမႉတ႔က
ို ို
ေထာက္ျပသည္။ တစ္ခါက ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ခဖ
ဲ့ ူးသည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္တို႔သည္ အင္အားကို
သုံးၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာသိ႔ု သြတ္သြင္းခံလိုက္ရၿပီစေသာ ျပင္းထန္ေသာ သမိုင္းေကာက္ခ်က္တ႔က
ို ိုလည္း မဘသ
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ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လူ လႉပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ထုိနည္းတူစြာ ေနရာအႏွ႔ံေတြ႔ရေ သာ
သဗ္လီးဂ္ဂ်မားအတ္လႉပရ
္ ွားမႉ163၏ တစိတ္တပိင
ု ္း အားေပးမႉေၾကာ င့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မ၊ႉ စားေသာက္ပ၊ုံ
လူမႉအေလ့အက်င့္မ်ားစသျဖင့္တြင္ မြတ္စလင္မ်ားက ပိမ
ု ို အစၥလာမ္ဆန္လာၾကသည္ဟု ေန႔တဓူဝဘဝတြင္
မြတ္စလင္မ်ားကုိ ေတြ႔ျမင္ထင္ျမင္ယူဆထားၾကၿပီးသား ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားအျပား အေနျဖင့္လည္း ထို
မြတ္စလင္မ်ား၏ ဘာသာေရးကိုင္းရွိဳင္းမႉကိုၾကည္႔၍ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာႏိုင္ငံကို မြတစ
္ လင္မ်ားက
အစၥလာမ္ဇာတ္သင
ြ ္းရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဆိုသည္ကို ယုံၾကည္လာၾကသည္။164 အမွန္တကယ္မွာ မြတစ
္ လင္မ်ား၏
အမူအက်င့္ကို လိုသည္ထက္ပိုၿပီး ဘာသာေရးအယူသည္းၿပီး လူမႉေရးတြင္ ခြက်သည္ဟေ
ူ သာ အျမင္မ်ိဳး
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအၾကားတြင္ ရွိေနသည္မွာ ယခုမမ
ွ ဟုတ္ေပ။ ထိုကဲ့သို႔ ေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္ အထင္အျမင္
လြဲတတ္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ထိစ
ု ဥ္က တစ္ခုတည္းသာ ရွမ
ိ ည္ျဖစ္ေသာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၅၀၀
ႏွင့္ ေမးျမန္းေကာက္ယခ
ူ ဲ့ေသာ စစ္တမ္းတစ္ခုကလည္း ေတြ႔ရခ
ွိ သ
ဲ့ ည္။ စစ္တမ္းက ေတြ႔ရွိသည္မွာ
အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားကို တစ္ပစ
ုံ ံတည္းလိုလို အထင္အျမင္လြဲမွားမႉမ်ားသည္ နက္နက္ရွိဳင္းရွဳိ င္း
ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနေၾကာင္းျဖစ္သည္။165
ဤအခ်က္မ်ားကုိ ေရွ႕တန္းတင္ကာ မဘသက တစ္ႏင
ုိ င
္ ံလုံးအႏွံ ႔ ဥပေဒေတာင္းဆိမ
ု ႉတစ္ခုကို ျပဳလုပခ
္ ဲ့ရာတြင္
လက္မွတ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာေကာက္ခံျခင္း၊ အပတ္စဥ္ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္တစ္ခါထုတ္ စာနယ္ဇင္းမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာစာရြကမ
္ ်ား၊
ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ စာအုပ္မ်ား ထုတေ
္ ဝျခင္း၊ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ လူမ်ားက ဆႏၵျပပြမ
ဲ ်ား က်င္းပျခင္း၊ ဘုန္းႀကီးမ်ားက
တရားပြမ
ဲ ်ား က်င္းပျခင္း၊ လူမ်ားက ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ညီလာခံမ်ား က်င္းပျခင္း၊ လူထုႏွီးေႏွာတိုငပ
္ င္မမ
ႉ ်ား
ျပဳလုပျ္ ခင္း၊ သတင္းစာရွင္းလင္းျခင္း၊ ဓါတ္ပျုံ ပပြဲမ်ား ျပသျခင္း၊ ဓါတ္ပမ
ုံ ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ သီခ်င္းမ်ား
ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ရုပ္ရင
ွ ဇ
္ ာတ္ကားမ်ား ရိုက္ကူးျဖန္႔ခ်ီျခင္းႏွင့္ လူမႉကြန္ယက္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ မၾကဳံစဖူး လႉပ္ရွားမႉက အရာသုံးခုကို လုပေ
္ ဆာင္ခဲ့သည္။
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို မြတ္စလင္ဆိုငမ
္ ်ားမွ မဝယ္ေအာင္ တိုက္တြန္းသည္။ ဗုဒၶဘာသာကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္
ဥပေဒေလးခုကို ေတာင္းဆိုသည္။ ၎တိ႔က
ု ို မေထာက္ခံခေ
ဲ့ သာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏင
ွ ့အ
္ မ်ိဳးသားဒီမို
ကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ပါတီကို ေဝဖန္တိုက္ခိုက္သည္။ ဗုဒၶဘာသာကို အစၥလာမ္ဘာသာမွ ၎တိ႔ု စြပစ
္ ြေ
ဲ နသလို
လႊမ္းမိုးသြားျခင္းကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ လက္နက္ကိရိယာတစ္ခအ
ု ေနျဖ င့္ ဥပေဒေလးခုကို
ရည္ရြယ္ထားခဲ့သည္။ ၎တိ႔မ
ု ွာ လူဦးေရတိုးပြားႏႉန္းထိန္းညွိျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မဥ
ႉ ပေဒ၊
ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုငရ
္ ာဥပေဒ၊ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္မန
ိ ္းမမ်ားအထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုငရ
္ ာဥပေဒႏွင့္
တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သုံးျခင္းဆိုငရ
္ ာဥပေဒတိ႔ျု ဖစ္ၾကၿပီး ေနာက္ဆုံး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္၊
ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္တို႔တြင္ အသီးသီး ဥပေဒမ်ား
ျဖစ္လာၾကသည္။166သမၼတဦးသိန္းစိနႏ
္ င
ွ ့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိင
ု ေ
္ ရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီက လႊမ္းမိုးထ
ားေသာ လႊတ္ေတာ္ က မဘသႏွင့္ ၎၏ ေနာက္လိုက္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာလိုက္ျ
ခင္းမွာ သိသာေနသည္။ ႏိဝ
ု င္ဘာလ ၈
ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ လမ်ားႏွင့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ မဘသက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏင
ွ ့္ ၎၏ ပါတီကို မြတစ
္ လင္လိုလားေသာပါတီဟု စြပ္စေ
ြဲ ျပာဆိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
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တိုက္ခိုက္လာခဲ့သည္။167 ယင္းက မဘသသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန၏
္ ေပၚေပၚတင္တင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သိုသိုဝွကဝ
္ ွက္
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားဆိုသည့္ မွန္းဆခ်က္ကိုသက္ေသထူလိုက္သလို ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေတြးၾကည့္လွ်င္ ျပည္ေထာင္
စုၾကံ့ခိင
ု ေ
္ ရးႏွင့္ဖ႔ၿြံ ဖိဳးေရးပါတီကပ
ို ါ ေထာက္ခံသလို ျဖစ္ေနသည္။သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ပါ
တီသည္ မြတ္စလင္လိုလားေသာပါတီဟုေသာ စြပ္စခ
ြဲ ်က္က ပါတီကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြအ
ဲ တြက္မြတ္စလင္ကိယ
ု ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္ကိုမွ မေရြးခ်ယ္ေအာင္ (အုပ္
ခ်ဳပ္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိင
ု ္ ေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီေရာ မေရြးခ်ယ္ခဲ့) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေစခဲ့သည္။168
မဘသႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္ႏွင့္ ၎ကို ရပ္တန္႔ေစရန္ ေမတၱာရပ္ခႏ
ံ ိုင္ေစဖိ႔ု သာသနာေရးႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႉဝန္ႀကီးဌာန169ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ကိုက မဘသ၏ ဥကၠဌဆရာေတာ္ ရြာမဆရာေတာ္ကို ၎သီတင္း
သုံးေနထိုငရ
္ ာ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္ဖူးေျမွာ္ခဲ့သည္။170 သို႔ရာတြင္
မၾကာခင္ပင္ ဦးေအာင္ကိုသည္ မဘသကုိ ဂ်ဴလိင
ု ္လတြင္ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးခဲ့သည္။171 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္က ခန္႔ထားခဲ့ေသာ ရန္ကန
ု ္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကလည္း မဘသ
မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုချဲ့ ပန္ေသာေၾကာင့္ ၎ကို မဘသကို ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ မဘသႏွင့္ စိတ္တူကိုယ္တူ
အဖြ႔မ
ဲ ်ားက ဆႏၵျပခဲ့သည္။172 ေျပာင္းလဲလာေနေသာ ႏိင
ု င
္ ံေရးအေျခအေန ႏွင့္ ဦးေအာင္ကိေ
ု ၾကာင့္ျဖစ္ဟန္တူၿပီး
မဟနက ဂ်ဴလိင
ု ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ မဘသသည္ တရားဝင္ဖ႔စ
ြဲ ည္းထားေသာ သံဃာအဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခု
မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။173 မဘသက လက္မေလွ်ာ့ဘဲ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ေႏွာင္းပိင
ု ္းတြင္ ေလးႏွစ္ ျပည့္
ႏွစပ
္ တ္လည္ အစည္းအေဝးႀကီးတစ္ခက
ု ို က်င္းပရန္ပင္ ျပင္ဆင္လာသည္။ အစိုးရ၏ တိုက္တန
ြ ္း ခ်က္ေၾကာင့္
ျဖစ္ဟန္တူၿပီး မဟနသည္ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အမိန႔တ
္ စ္ခက
ု 174
ို ထုတ္ျပန္ၿပီး မဘသဆိေ
ု သာ အမည္ကို
ဖ်က္သိမ္းခိုင္းလိုက္ၿပီး မဘသ၏ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ လုပေ
္ ဆာင္သည့္ အရာအားလုံးကို ရပ္တန္႔ခိင
ု ္း
လိုက္သည္။175
မဘသက အမိန႔က
္ ို နာခံၿပီး ၎၏ အမည္ကို သုံးစြဲျခင္းကို ရပ္တန္႔လိုက္ေသာ္လည္း ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းဆို
ေသာ အမည္သုံးကာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းအသစ္တစ္ခု အသြင္ ေျပာင္းလဲဖ႔စ
ြဲ ည္းလိုက္သည္။ ဦးေအာင္ကိုက ယင္းသိ႔ု
လုပ္သည္ကို ေဝဖန္ခဲ့ၿပီး မဟန၏ အမိန႔မ
္ ွာ မဘသလႉပရ
္ ွားမႉ၏ အသြငႏ
္ ွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ ႏွစ္ ခုလုံးကို
ဘယ္အမည္ပဲ သုံးသုံး တားျမစ္ေသာ တိက်သည့္ အမိန႔ဟ
္ ု တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။176 ထိုအမိန႔က
္ ို မထုတ္ျပန္မီကတည္းက
မဘသသည္ ဓမၼဝံသာႏုရကၡိတ (မွန္ကန္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္မ်ားအသင္း) ဟူေသာ လူမ်ားသက္သက္သာ ပါဝင္သည့္
167
Salai Thant Zin and Zarni Mann, “Ma Ba Tha: NLD is the Party of ‘Islamists’,” Irrawaddy, September 21, 2015,
https://www.irrawaddy.com/election/news/ma-ba-tha-nld-is-the-party-of-islamists.
168
Hanna Hindstrom, “NLD Blocked Muslim Candidates to Appease Ma Ba Tha: Party Member,” Irrawaddy, August 31, 2015,
https://www.irrawaddy.com/election/news/nld-blocked-muslim-candidates-to-appease-ma-ba-tha-party-member.
169
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီအာဏာရလာေသာအခါ သာသာနာေရးဝန္ႀ ကီးဌာနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႉဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကို
ေပါင္း၍ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္း စည္းလိုက္သ ည္။
170
Ministry of Religious Affairs and Culture Statement, April 5, 2016, http://www.mora.gov.mm/newsview.ASPX?nid=143.
171
Aung Kyaw Min, “Minister Rebukes Ma Ba Tha,” Myanmar Times, July 15, 2016, https://www.mmtimes.com/national-news/21399minister-rebukes-ma-ba-tha.html.
172
Ye Mon, “Nationalists Protest against Yangon Chief Minister,” Myanmar Times, July 7, 2016, https://www.mmtimes.com/nationalnews/yangon/21242-nationalists-protest-against-yangon-chief-minister.html.
173
Kyaw Phyo Tha and San Yamin Aung, “State-Backed Monks’ Council Decries Ma Ba Tha as ‘Unlawful’,” Irrawaddy, July 13, 2016,
https://www.irrawaddy.com/news/burma/state-backed-monks-council-decries-ma-ba-tha-as-unlawful.html.
174
မဟနက မဘသကုိ ပိတ္ပင္တားဆီး ႏိုင္ေသာ ဥပေဒက ေပးအပ္ သည့္ အာဏာရွိသလားဆိုသည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုေပၚလာသည္။ အေၾကာင္းမွာ

မဘသကို ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွ င့္ လူမ်ားပါဝင္ ေသာ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္
ခုအေနႏွင့္ထူ ေထာင္ခဲ့သ ည့္အတြက္ျဖစ္ သည္။
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ေယဘုယ်သေဘာအားျဖင့္ေရာ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းကုိ
တိုက္ရိုက္သေဘာအားျဖင့္ပါ ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပု ဒ္မ ၃၅၄ (ဂ) ႏွင့္ အသင္း အဖြဲ႔မ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္းဆို င္ရာဥပေဒ (၂၀၁၄) ပု ဒ္မ
၁၉(က) တို႔တြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၾကည့္ပါ။ Nyi Nyi Kyaw, “A Blow to Buddhist Nationalism in Myanmar?” East
Asia Forum, May 27, 2017, http://www.eastasiaforum.org/2017/05/27/a-blow-to-buddhist-nationalism-in-myanmar.
175
Irrawaddy, “State Buddhist Authority Bans Nationalist Organization’s Name, Signboards,” Irrawaddy, May 23, 2017,
https://www.irrawaddy.com/news/burma/state-buddhist-authority-bans-nationalist-organizations-name-signboards.html.
176
Aung Kyaw Min, “New name of Ma Ba Tha is Bid to Deceive Ma Ha Na: Minister,” Myanmar Times, July 7, 2017,
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/yangon/26710-new-name-of-ma-ba-tha-is-bid-to-deceive-ma-ha-na-minister.html.

43

အဖြ႔တ
ဲ စ္ခုကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ရွေ
ိ နၿပီးျဖစ္သည့္ လူမ်ားသာ ပါသည့္ မဘသ၏ အဖြ႔ခ
ဲ ြဲတစ္ခမ
ု ွေန၍
နာမည္ေျပာင္းကာ ဖြ႔လ
ဲ ိုက္ၿပီးျဖစ္သည္။ ဓမၼဝံသာႏုရကၡိတအဖြ႔ဝ
ဲ င္အမ်ားအျပားက ၎တိ႔သ
ု ည္ ၁၃၅-မ်ိဳးခ်စ္ပါတီဟု
အမည္ေပးထားသည့္ ႏိုငင
္ ံေရးပါတီတစ္ခုကို တည္ေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။177 မဘသ၏
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အဖြ႔ခ
ဲ ြဲမ်ားက ၎တို႔သည္ မဘသအမည္ကို ဆက္လက္သုံးစြဲ
မည္ သာျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ထိုသို႔ အသုံးျပဳခြင့ေ
္ ပးရန္
ျပည္ထေ
ဲ ရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ ေလွ်ာက္ထားမည္ဟု ဆိုသည္။178
မဘသထုတ္ေဝခဲ့သည့္ အပတ္စဥ္ထုတ္ႏင
ွ ့္ ႏွစပ
္ တ္တစ္ခါထုတဂ
္ ်ာနယ္မ်ားတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္
မြတ္စလင္မ်ားကုိသာမက ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားကိုပါ တိုက္ခိက
ု ္ခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔မွာ
ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အလြန္ရန္လေ
ို သာ အစၥလာမ္ႏင
ွ ့္ မြတ္စလင္မန
ု ္းတီးေရးႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္
ခရစ္ယာန္မန
ု ္းတီးေရး အယူအဆသည္ မဘသက လြနခ
္ ေ
ဲ့ သာ ေလးႏွစ္ကတည္းက ျဖန္႔ခ်ီလာခဲၿ့ ပီး ၾကြင္းက်န္
ရစ္ေနသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပမ
ြဲ တိုငမ
္ ႏ
ီ ွစ္မ်ားႏွင့္ လမ်ားတြင္ မဘသက
ဖြ႔စ
ဲ ည္္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိ ဂရုမစိုက္ဘဲ ဘာသာေရးကို ႏိုငင
္ ံေရးတြင္ သုံးခဲ့သည္။179
အမ်ားအားျဖင့္ မြတ္စလင္မန
ု ္းတီးေရးကုိသာ ဦးတည္သည့္ စကားမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဦးတည္တိုက္ခက
ို ္ေလ့မရွိရာမွ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္
ဘာသာဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကို ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ပါတီမွ
ခန္႔လိုက္ေသာအခါ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရးကြန္ယက္ႏင
ွ ့္ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢတ႔က
ို
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ထိုသို႔ရာထူးခန္႔ထားမႉကို ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပ၍ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။180
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုးရသည္ မဟနမွတဆင့္ အျငင္းအခုနအ
္ ျဖစ္ရဆုံးႏွင့္ မဘသ၏ လူသိအမ်ားဆုံး
ေျပာေရးဆိုခင
ြ ့ရ
္ ွိသူ အရွငဝ
္ ီရသူကိုလည္း လူသိမ်ားေသာ မြတစ
္ လင္ အေျခခံဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္၏ အတိုငပ
္ င္ခံ ဦးကိုနီကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္
ရာတြင္ ပါဝင္ခေ
ဲ့ သာ လူသတ္သမားမ်ားကို လူမႉကြန္ယက္တင
ြ ္ ခ်ီးမြမ္းခဲမ
့ ႉကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အေရးယူ
မႉျပဳလုပခ
္ ဲ့သည္။181 မဟနက ယင္းဘုန္းႀကီးကုိ တရားေဟာျခင္းမွ တစ္ႏစ
ွ ္ပိတပ
္ င္လိုက္သည္။182 အမိန႔က
္ ို
ဖီဆန္သည့္အေနႏွင့္ အရွင္ဝရ
ီ သူက တရားပဲြမ်ားတြင္ ပလႅင္ေပၚတြင္ ႏႉတပ
္ ိတ္၍ ထိင
ု ္ေနစဥ္ ေနာက္တင
ြ ္
၎ေဟာထားေသာ တရားမ်ားကုိ ဖြင့ျ္ ပထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားဘုန္းႀကီးတစ္ပါးကို ၎ကိုယစ
္ ား
တရားေဟာခိုင္းထားသည္။183 မဟနဥကၠဌဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္က အရွင္ဝရ
ီ သူအေနႏွင့္ ေထာင္ခ်ျခင္း
္ ရ
ီ သူကုိ တရားစြမ
ဲ ည္ဟု
ခံရႏိုင္သည္ဟု ထုတ္ေျပာျပီး သတိေပးခဲ့သည္။184 စစခ်င္းက အစိုးရက အရွငဝ
ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ အေရးယူမမ
ႉ ျပဳခဲေ
့ တာ့ေပ။185 ထိုကဲ့သို႔ မဘသႏွင့္ အရွငဝ
္ ရ
ီ သူတို႔ကို အေရးယူမႉ
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မ်ားေၾကာင့္ ေမလတြင္ ဆႏၵျပမႉမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဦးေအာင္ကို ကို ေတာင္းပန္ခင
ို ္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ႏႉတ္ထြက္ခင
ို ္းျခင္း မ်ား
လုပ္ခဲ့သည္။186 ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားေရးလႉပ္ရွားသူ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ လူအခ်ိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္
တန္ခိးု အၾကီးဆုံး ဘုရားႏွစ္ဆူျဖစ္သည့္ ရန္ကုနရ
္ ွိ ေရႊတဂ
ိ ုံဘုရားေျခရင္းႏွင့္ မႏၱေလးမဟာမုနိဘရ
ု ားႀကီးဝင္းထဲတြင္
စခန္းခ်ကာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုးရကုိ ဆႏၵျပၾကသည္။ ဦးေအာင္ကို၏ ဝန္ႀကီးဌာနက ၾသဂုတ္လ ၃
ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုးရသည္ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ေနသည္ဟု ကာကြယ္ၿပီး
မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကန
ု ္တြင္ ဆႏၵျပေနသည့္ ဘုန္းႀကီး ၃၅ ပါး၏ ရည္ရြယခ
္ ်က္အစစ္အမွန္ကို ေမးခြန္းထုတ္ကာ
ေနာက္ကြယ္တင
ြ ္ ပါေနႏိုငေ
္ သာ လက္မ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။187 မႏၱေလးဆႏၵျပပြဲကို အစိုးရ က
အင္အားသုံးၿဖိဳခြခ
ဲ ဲ့ကာ ဘုန္းႀကီး ဆယ့္တစ္ပါးႏွင့္ မိန္းမႏွစ္ေယာက္ကို ထိန္းသိမ္းခဲရ
့ ာကေန ရန္ကန
ု ္ရွိ
ဆႏၵျပပဲြကို ဘုန္းႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္က ရုတ္သမ
ိ ္းလိုက္သည္။188
လြန္ခေ
ဲ့ သာ ေလးႏွစ္သို႔မဟုတ္ ေလးႏွစ္ထက္ပိုေသာ ကာလမ်ားအတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားကုိ
ဦးတည္တိုက္ခိုကေ
္ သာ မဘသႏွင့္ ၎ႏွင့္ စိတ္တူကိုယ္တူ အဖြ႔မ
ဲ ်ား၏ စကားမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားသည္
မြတ္စလင္မ်ား၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့က
္ ို ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္ျခင္းဟုတ္ မဟုတ္သည္ ထပ္ခါတလဲလဲ
ေပၚလာေနေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႉမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည္ဟု
စြပစ
္ ခ
ြဲ ံရစဥ္က မဘသက ႀကိမဖ
္ န္မ်ားစြာ တိုက္ရိက
ု ္ေရာ သြယ္ဝက
ို ္ပါ ပါဝင္ခမ
ဲ့ မ
ႉ ရွေ
ိ ၾကာင္း ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။189
သို႔ရာတြင္ မဘသ၏ လုပေ
္ ဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားျဖစ္သည့္
ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရးကြန္ယက္ႏင
ွ ့္
မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢတ႔သ
ို ည္အစၥလာမ္ဘာသာကို ေစာ္ကားမႉႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံ
မႉမ်ား ႀကိမဖ
္ န္မ်ားစြာ ျပဳလုပခ
္ ဲ့သည္။ မြတ္စလင္ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ လူေနအိမမ
္ ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ၿပီး
စစ္ေဆးမႉမ်ား ျပဳလုပခ
္ ဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မြတ္စလင္တိ႔၏
ု ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့မ
္ ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခရ
ံ မႉမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
၎တို႔ျပဳလုပခ
္ ဲ့ေသာ ကိစၥမ်ားမွာ မြတ္စလင္မ်ားအဓိကလုပ္ကင
ို ္ၾကသည့္ သားသတ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပိတ္ပင္တား
ဆီးျခင္း၊190 အေမရိကန္သရ
ံ ုံးမွ ‘ရိုဟင္ဂ်ာ’စာလုံး သုစ
ံ ြဲမႉကို ဆႏၵျပျခင္း၊191 မေလးရွားမွ ေရာက္လာသည့္
ရိုဟင္ဂ်ာတိ႔အ
ု တြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားတင္ေဆာင္လာသည့္ သေဘာၤကို ဆႏၵျပျခင္း။192 ဘုရားပြမ
ဲ ်ားစသည့္
ဗုဒၶဘာသာပတ္ဝန္းက်င္မ်ားမွ မြတစ
္ လင္ေစ်းသည္မ်ားကုိ အင္အားသုံး၍ ဖယ္ရွားျခင္း၊193 ေရႊတဂ
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အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုးရ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ မဘသကို ပိတ္ပင္လိုက္သည့္အခါမွစ၍
မြတ္စလင္မန
ု ္းတီးမႉလမ္းေၾကာင္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေႏွးေကြးလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
မဘသ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဗဒ
ု ၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းက ဆက္လက္တည္ရွိေနေသာ္လည္း လႉပ္ရွားမႉမ်ား မ
ရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေရးသမားဟု ဆိုၾကေသာ ဘုန္းႀကီးမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေသာ အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုးရက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏင
ွ ့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အင္အားသုံးဖယ္ရာွ းခဲမ
့ ႉေၾကာင့္ ၎တို႔၏
ျပန္႔ႏွံ႔မႉကို ရပ္တန္႔ေစခဲ့သလိုျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုးရသည္ ရံဖန္ရံခါတြင္
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ား၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့က
္ ုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထိေရာက္မႉမရွိသလိုႏွင့္ ေႏွးေကြးသလို ျဖစ္ေနတတ္သည္။ အေၾကာင္းႏွစခ
္ ု ရွိသည္။
မြတ္စလင္မ်ားက ၎တိ႔၏
ု ဘာသာေရးအေဆာက္အအုမ
ံ ်ားကုိ အသစ္ေဆာက္ရန္ မဆိုထားဘိ ျပင္ဆင္ရန္ပင္
မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ ျဖစ္ေနေသာႏုိင္ငံတြင္ ဗလီ၊ ဝတ္ျပဳေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းစသည္တ႔၏
ို အမ်ားစြပစ
္ ြဲၾကသလို
တရားဝင္ျဖစ္လားဆိုသည့္အခ်က္သည္ အစိုးရႏွင့္ မြတ္စလင္လန
ူ ည္းစုအတြက္ ႏုိငင
္ ံေရးႏွင့္ ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ
စိနေ
္ ခၚမႉတစ္ခု ျဖစ္လာေနသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြကမ
္ ူ ေဒသခံတိုင္းရင္သားလက္နက္ကင
ို ္မ်ား၊
တပ္မ်ားႏွင့္ ႏိင
ု ္ငေ
ံ ရးႏွင့္ ဆက္စပ္ၾသဇာရွိသည့္ ဘုန္းႀကီးမ်ား ႀကီးစိုးေနသည့္ ကရင္ျပည္နယ္
စသည့္ ေနရာမ်ားတြငမ
္ ူ အစိုးရ၏ လက္တံက မေရာက္ႏိုငေ
္ ပ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အုပစ
္ မ
ု ်ားက မည္သည့္
အေၾကာင္းေၾကာင့္မဆို ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တ႔က
ို ို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဖိႏွိပ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ပါ က
အစိုးရအေနႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့က
္ ုိ ကာကြယ္ရန္ အလြန္ ခက္ေနဦး
မည္ျဖစ္သည္။
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အခန္း ၅
မ်က္ေမွာက္ကာလရွိ ဘာသာမ်ားအခ်င္းခ်င္း
တင္းမာမႉအေပၚ ဥပေဒအရႏွင့္ ဥပေဒအရမဟုတေ
္ သာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တု႔ျံ ပန္ျခင္း
၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ ျဖစ္ပြားခဲေ
့ သာ ဘာသာတစ္ခႏ
ု ွင့္ တစ္ခုအၾကား တင္းမာမႉမ်ားႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မမ
ႉ ်ားသည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနခဲ့ေသာ အမုန္းစကားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲျပီးလာသည္။
ရံဖန္ရံခါတြင္ အမုန္းစကားသည္ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား တစ္ဖက္ႏင
ွ ့္ တစ္ဖက္ ဆဲဆိုၾက၊
ျပင္းထန္ေသာ စကားမ်ားသုံးၾကသည္မ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္လမ္းသြားျဖစ္သည္။198 သို႔ရာတြင္ စကားမ်ားမွာ
အမ်ားအားျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားကုိ တိုက္ခက
ို ္ျခင္းက ပိုမ်ားေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက လူဦးေရအရ အမ်ားစုျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ ျပင္ပတြင္လည္း မြတစ
္ လင္ကို
ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္း ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုကေ
္ သာ ၉၆၉ စတစ္ကာမ်ားႏွင့္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ
မဘသ၏ တရားမ်ား ျမန္မာႏိုငင
္ ံအႏွံ႔တြင္ ေတြ႔ရ ၾကားခဲရ
့ သည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လႊင့ခ
္ ဲ့ေသာ အဆိပ
ု ါ အင္တာနက္ႏင
ွ ့္ ျပင္ပရွိ စကားမ်ားသည္ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္
အစၥလာမ္မ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ အလြန္ႀကီးမားေသာ ရန္သမ
ူ ်ားဟု အျပစ္တင္ ဓါးစာခံလုပၾ္ က
သည္။199 ထူးထူးျခားျခား တိုက္ဆိုငေ
္ နသည္မွာ ယင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍
္ ်ားက အလြန္အမင္း ဆင္ဆာျဖတ္ခခ
ံ ဲ့ၿပီး
ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ေသာ အေျပာင္းအလဲ200ႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစမ
ဖိႏွိပခ
္ ံခရ
ဲ့ ေသာ မီဒီယာမ်ား ျပန္လည္လြတ္လပ္လာသည္201ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည္။

၅.၁ မီဒယ
ီ ာမ်ားႏွင့္ တယ္လက
ီ ြနျ္ မဴနီေကးရွငး္ မ်ား လြတလ
္ ပ္လာျခင္း
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက (ထိ႔အ
ု တြက္ ၎ကို ခ်ီးက်ဴးရမည္) မီဒီယာႏွင့္ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္ ကို
လြတ္လပ္ခင
ြ ့ေ
္ ပးခဲ့သည္။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေအာက္တြင္ရွိၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲေ
့ သာ
စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ဌာနက (၎၏ေရွ႕ကတည္ရွိခေ
ဲ့ သာ ဌာနမွာ စာေပစိစစ္ေရးဘုတ္အဖြ႔ျဲ ဖစ္သည္) ၂၀၁၁
ခုႏွစ္ ဂြၽန္လမွ စတင္ကာ ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လအထိ ငါးဆင့္ခြဲကာ ၎၏ စာေပစိစစ္ေရးေပၚလဆီမ်ားကို တင္ထုတ္
(စာအုပစ
္ ာနယ္ဇင္းမ်ား မထုတခ
္ င္ စိစစ္ေရးတင္ရသည္) မွ ထုတ္တင္ (စာအုပစ
္ ာနယ္ဇင္းမ်ားထုတ္ၿပီးမွ စိစစ္ေရးသိ႔ု
တင္ရသည္)သိ႔ု ေျပာင္းလဲေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။202
မွတ္သားေလာက္သည္မွာ မီဒီယာမ်ား ပိမ
ု ိုလြတ္လပ္လာေအာင္ အထက္ပါ ေျဖေလွ်ာ့မမ
ႉ ်ားသည္ ၁၉၆၂
ခုႏွစ္ ပုံႏွိပ္သူမ်ားႏွင့ထ
္ ုတ္ေဝသူမ်ား မွတ္ပုံတင္ဥပေဒအရထုတ္ေဝခဲေ
့ သာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန႔မ
္ ်ား၊
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ု သာ္ လူမႉကန
ြ ္ယက္အသုံးျပဳသူအမ်ားအျပားသည္ အထူးသ
ျဖင့္ ထိုစကားမ်ားကို ၎တိ႔ု သိေသာ သူမ်ားႏွင့္ အရွင္ဝရ
ီ သူကသ
ဲ့ ို႔ ေက်ာ္ၾကားေသာ မဘသ ဘုန္းႀကီးမ်ားက
ျဖန္႔ခ်ီေသာအခါ Facebook ေပၚတြင္ ၎တိ႔ု ျမင္ရ၊ ဖတ္ရ၊ ၾကားရသမွ် အကုန္လုံးကို ယုံၾကသည္။210 ဒီမိုကေရစီကို
သက္ဝင္ယုံၾကည္ေသာ လူထုဘဝႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႉ၏ အဓိကအရည္အေသြးတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း211
တစ္ခ်ိန္တစ္ခါကပိတ္ထားခံခဲ့ရသည့္ ျမန္မာ့လ႔အ
ူ ဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွင့္ ႏိုငင
္ ံသားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး
အေျဖတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း212 ေလးစားတန္ဖိုးထားၾကသည့္ ျပင္ပတြငေ
္ ရာ အင္တာနက္တင
ြ ္ပါ
လြတ္လပ္ေသာေရးသားေျပာဆိခ
ု ြင့ႏ
္ င
ွ ့္ လြတ္လပ္ေသာမီဒီယာတို႔သည္ ညီညြတေ
္ သာ လူထုဘဝကို
တိုးတက္ေစရုံသာမက လူမႏ
ႉ ွင့္ လူမ်ိဳးေရးအရ ကြဲျပားမႉမ်ားကုိပါ ဖန္တီးခဲ့သည္။213 ဆိုရွယ္မဒ
ီ ီယာက
ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု စြပစ
္ ခ
ြဲ ်က္မ်ားႏွင့္ ဘာသာတစ္ခုႏွင့တ
္ စ္ခအ
ု ၾကား မုန္းတီးေသာစကားမ်ား ေန
ရာတကာမွာ ျပန္႔ႏွံ႔ေနျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေအာက္တင
ြ ္ေဆြးေႏြးထားသည့္အတိင
ု ္း ဥပေဒအရ ႏွင့္
ဥပေဒအရမဟုတေ
္ သာနည္းလမ္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ေျပာဆိုပႏ
ုံ ွင့္ တုံ႔ျပန္ပုံႏွစ္ခု ေပၚလာခဲ့သည္။

၅.၂ ဥပေဒအရေျဖရွငး္ ရန္ ေျပာဆုိပမ
ုံ ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ အကူးအေျပာင္းျဖစ္ေနခ်ိန္တင
ြ ္ ေခတ္စားလာေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟူေသာ စကားတြင္
အေျခတည္ကာ ဘာသာေရးပဋိပကၡႏွင့္ အမုန္းစကားေျပာျခင္းတို႔ကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ ဥပေဒ
ကို သုံးရမည္ဆေ
ို သာ နည္းလမ္း ေပၚေပါက္လာသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႉမရွိျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က်
ဥပေဒမ်ား တိုးတက္မမ
ႉ ရိွျခင္းႏွင့္ ဥပေဒကုိ ဖိႏွိပ္ရန္ ကိရိယာတစ္ခအ
ု ျဖစ္ အာဏာရွငအ
္ စိုးရမ်ားက
သုံးစြဲျခင္းတို႔ကုိ ႏွစ္ရည
ွ ္လမ်ား ခံစားခဲရ
့ ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ားႏွင့္
အရပ္ဖက္လ႔အ
ူ ဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက ၎တိ႔ေ
ု တြ႔ၾကဳံေနရသည့္ မ်ားစြာေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ဥပေဒကို
အႏၱိမအေျဖတစ္ရပ္အေနႏွင့္ သုံးရမည္ဆိုၿပီး အေျဖထုတ္လာၾကသည္။ ဥပေဒ(ႏွင့ပ
္ ိျပားမႉ)ကို
အာဏာရွငအ
္ စုိးရအဆက္ဆက္က မတရားသျဖင့္ ေရးဆြဲျပဌာန္းကာ သုံးစြဲခဲ့ေသာဥပေဒမ်ားကိ214
ု
ဖိႏွိပ္တတ္ၿပီး မလိုလားအပ္ဟု ယူဆၾကေသာ္လည္းတၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ေကာင္းမြနစ
္ ြာ ေရးဆြဲျပဌာန္းၿပီး
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သုံးစြဲေသာ ဥပေဒမ်ားကုိေတာ့ လိုလားအပ္သည္ ဟု ယူဆၾကသည္။215 ဤကဲ့သို႔ တေျဖးေျဖးႏွင့္
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႉကို ေတာင္းဆိအ
ု ၾကံျပဳလာၿပီး ဥပေဒဆန္လာသည့္ အယူအဆေအာက္တြင္
အမုန္းစကားကိစၥမွာလည္း အၾကဳံးဝင္လာသည္။ ထိုစဥ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္)တြင္
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ရွိ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမေ
္ အးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ၏
ဥကၠဌလည္း ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူအသိအမ်ားဆုံးျဖစ္လာေအာင္ ျပဳလုပေ
္ ပးခဲေ
့ သာ တရားဥပေ
ဒစိုးမိုးမႉဆေ
ို သာစကားသည္ ဘာသာတစ္ခႏ
ု ွင့တ
္ စ္ခုအၾကား ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျဖစ္ပာြ းခဲေ
့ သာ
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အမုန္းစကားမ်ားကုိ တုံ႔ုျပန္ႏိုငမ
္ ည့္ အေကာင္းဆုံးအရာဟူ၍ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။216
အမုန္းစကားကုိ ခြင့ျ္ ပဳမည္မဟုတ္ဟု သမၼတကထပ္ခါတလဲလဲ ကတိေပးခဲေ
့ သာ္လည္း အမုန္းစကားကို
တားဆီးမည့္ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ဥပေဒေရးအရ ေတာင္းဆိုမႉသည္ ဦးသိန္းစိနအ
္ ုပခ
္ ်ဳပ္သည့္ေခတ္က ေပၚမလာခဲေ
့ ပ။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဂြၽန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒ ပုဒမ
္ ၃၆၄ က တားျမစ္ထားသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္
ဘာသာေရးအုပစ
္ ုမ်ားအၾကား အမုန္းစကားေျပာဆိမ
ု ႉကို တားဆီးႏိုငမ
္ ည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ထားရွိႏိုငမ
္ ည္လားဆိုသည့္
လႊတ္ေတာ္ေမးခြန္းတစ္ခုကို ထိုစဥ္က ျပည္ထဲေရးဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ ရဲခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗိ္လ
ု ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက
အမုန္းစကားသည္ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႉကို ျဖစ္ပာြ းေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ခံ
ခဲ့သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ၎က ေျပာသည္မာွ ၎၏ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒမ
္ မ်ား၊ ရာဇဝတ္
က်င့္ထုံးဥပေဒမွ ပုဒ္မမ်ား (ပုဒမ
္ ၁၂ရ–၁၂၉၊ ၁၃၃၊ ၁၄၃–၄ ႏွင့္ ၁၉၆)၊ အဓိကရုဏ္းလက္စ၊ြဲ ရဲလက္စႏ
ြဲ ွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင္ႏ
့ ွင့္ စီတန္းလွည္လ
့ ည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒတိ႔က
ု ို သုံးစြဲၿပီး ကိစၥကို ေျဖရွင္းေနသည့္အတြက္
အမုန္းစကားအတြက္ သီးသန္႔ ေနာက္ဥပေဒတစ္ခရ
ု ွိလာလွ်င္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ားအၾကားသာမက လူမ်ား
အၾကားတြငပ
္ ါ ရွဳပ္ေထြးမႉမ်ားေပၚလာႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။217 အၾကမ္းဖက္မႏ
ႉ ွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးသိန္းစိန္
မည္သည့္အရာမွ မလုပ္ခဲ့ဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္ျဖစ္သည္။ ၎တိ႔သ
ု ည္ ရံဖန္ရခ
ံ ါတြင္ အၾကမ္းဖက္မျႉ ဖစ္စဥ္တ႔က
ို ို
‘စတင္ျဖစ္ပြားေစခဲ့သမ
ူ ်ား’ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားကို အေရးယူရာတြင္
လြန္စြာျမန္ဆန္ခဲ့ၿပီး218 အျခားျဖစ္ရပ္မ်ားတြငမ
္ ူ အေရးယူေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ လြန္စြာေႏွးေကြးခဲ့သည္။219
အာဏာရလာၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္သည္ အမုန္းစကားကို တိုက္ဖ်က္မည့္ ၎၏
ဥပေဒစီမံကိန္းကုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေသာ ဦးကိုနီက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္
မိတၳီလာအၾကမ္းဖက္မႉအျပီးတြင္ လႊတေ
္ တာ္သို႔ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ တင္ခဲ့သည္ဟ၍
ူ သတင္းမ်ားအရ
သိရေသာ္လည္း ယင္းကို စဥ္းစားေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမရွေ
ိ ပ။220 ေရွ႕ကအစိုးရႏွင့္ မတူဘဲ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုးရသည္ အမုန္းစကားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမအ
ို ေရးတယူေဆာင္ရြက္လာသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္
ဦးေအာင္ကိုသည္ ဘာသာေပါင္းစုအ
ံ ဖြ႔မ
ဲ ်ားကို မႏၱေလးတြင္ ေတြ႔ဆုံၿပီး ၎တိ႔က
ု ို အမုန္းစကားႏွင့္
ဘာသာမ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္မအ
ႉ တြက္ ဥပဒၾကမ္းတစ္ရပ္ေရးဆြေ
ဲ ပးရန္ ေမတၱာရပ္ခခ
ံ ဲ့သည္။221
ဘာသာေပါင္းစုမ
ံ ွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္သည့္ ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ညီညြတေ
္ ရးအဖြ႔က
ဲ မူၾကမ္းတစ္ခုကို
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ၾသဂုတ္လတြင္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ယင္းကုိ ဦးေအာင္ကို၏ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးသိ႔ု ေပးပိ႔ခ
ု ဲ့သည္။222 ဂ်ဴလိုင္လတြင္
ဦးေအာင္ကိုက မဟနကို အမုန္းတရားမ်ားကို တားဆီးေပးပါရန္လည္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။223
ယင္းေနာက္ ဦးေအာင္ကို၏ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးတိ႔က
ု ျပန္ျပင္ဆင္ကာ အေခ်ာသတ္သည္။224 ေနာက္တြင္
ႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္၏ အတိုငပ
္ င္ခံပဂ
ု ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ ႏိုငင
္ ံျခားေရးဝန္ႀက ီးဌာနႏွင့္
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ျပန္လည္သုံးသပ္ကာ ႏိင
ု င
္ ံတကာပညာရွင္မ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူသည္။
ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိင
ု ္းတြင္ တင္သြင္းမည္ဟု ခန္႔မန
ွ ္းခဲ့သည္။225 သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
အလယ္ေရာက္သည္အထိ ဥပေဒမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုးရႏွင့္ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယမ
္ ်ား
လႊမ္းမိုးထားသည့္ လႊတ္ေတာ္တို႔က သိမ္းဆည္းထားဟန္တူၿပီး အေၾကာင္းမွာ အဓိက အမုန္းစကားေျပာဆိုသူမ်ား
ျဖစ္သည့္ မဘသႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားသည္ ၿဖိဳခြခ
ဲ ံရၿပီးေနာက္ တိတ္ဆိတ္ေနကာ လႉပရ
္ ွားမႉမရွိေတာ့သည့္အတြက္
ျဖစ္ႏင
ို ္သည္။
ဤဥပေဒေၾကာင္းအရ လမ္းေၾကာင္းေပးသည့္ စကားမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုမမ
ႉ ်ားသာမက ျမန္မာႏိုင္ ငံ၏ ျဖစ္ေပၚေနဆဲ
အေျပာင္းအလဲကို အဟန္႔အတားျဖစ္လာေနသည့္ အမုန္းစကားမ်ားကို ကူညီတားဆီးရန္ႏင
ွ ့္ ဘာသာေရး
တင္းမာမႉမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္အလိ႔င
ု ွာ အရပ္ဖက္လ႔အ
ူ ဖြ႔အ
ဲ စည္းကလည္း ပါဝင္လာကာဥပေဒေၾကာင္းအ
ရမဟုတေ
္ သာ စကားမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ကုိ ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

၅.၃ ဥပေဒေၾကာင္းအရမဟုတေ
္ သာစကားမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား
ဦးသိန္းစိနအ
္ စိုးရဖက္မွ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မမ
ႉ ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒေၾကာင္းအရေရာ လူထုထဲတင
ြ ္ပါ
တုံ႔ျပန္မႉ ေႏွးေကြးေနမႉေၾကာင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စၾု ကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကို မႏွစ္သက္ဘဲ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ပါတီကို လိုလားၾကသည့္ ျမန္မာ့အရပ္ဖက္လ႔အ
ူ ဖြ႔အ
ဲ စည္းကလည္း နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္
စတင္တ႔ျုံ ပန္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က တက္ၾကြေသာ အရပ္ဖက္လ႔အ
ူ ဖြ႔အ
ဲ စည္းတြင္ ၎တို႔သာပါဝင္သည္
မဟုတ္ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ ပါဝင္သည္မွာ အမ်ိဳးသမီးအခြင့အ
္ ေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ား၊ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ား၊
လူငယ္အဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တိ႔က
ု အစိုးရ၏ ေႏွးေကြးေနမႉကို မႏွစ္သက္ေၾကာင္း
ေပၚေပၚတင္တင္ ထုတ္ေဖာ္ၾကၿပီး ပိမ
ု ိုျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဥပေဒေၾကာင္းအရေရာ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္မႉကပ
ို ါ
ေတာင္းဆိုၾကသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ ၎တိ႔က
ု လူထုကို အေျချပဴေသာ တုံ႔ျပန္မေ
ႉ လးခုကို ရံဖန္ရခ
ံ ါ ႏိုငင
္ ံတ ကာ
လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စတင္ျပဳလုပခ
္ ဲ့သည္။ ၎တိ႔မ
ု ွာ မဘသကို တုံ႔ျပန္စိနေ
္ ခၚျခင္း၊ အမုန္းစကားကို
တားဆီးသည့္ ကမ္ပန
ိ ္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဘာသာေပါင္းစုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မႉကို ဦးတည္ေသာ
စကားဝိင
ု ္းမ်ားႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္ အမုန္းစကားေစာင့္ၾကည့္သည့္ ပေရာဂ်က္မ်ား
လုပ္ေဆာင္ျခင္းတိ႔ျု ဖစ္သည္။
က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့အ
္ ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႉပ္ရွားေသာ ကြန္ယက္က မဘသႏွင့္
၎၏ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေ၏ေလးခုကို ေတာင္းဆိုေသာ လႉပ္ရွားမႉကို တိုက္ရိုက္စန
ိ ္ေခၚၿပီး ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အတြက္အထူးထိမ္းျမားမႉဥပေဒက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဘဝၾကင္ေဖာ္ကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပင
ို ္ခင
ြ ့က
္ ို ကန္႔သတ္
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ရာေရာက္သည္ဟု ျပန္လွနေ
္ ျပာဆိုၿပီး226အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ မဘသလႉပ္
ရွားမႉ၏ အခ်ိန္ကိုကမ
္ ႉကို ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။227 ထိုအဖြ႔မ
ဲ ်ားကုိ သစၥာေဖာက္မ်ားဟု ေခၚဆိုကာ အမ်ိဳးသားေရး
လႉပ္ရွားသူမ်ားက ၿခိ္မ္းေျခာက္မႉမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။228 သို႔ရာတြင္ မ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးတိ႔က
ု
ႉ ီးပြားေရး
မဘသ၏ စကားကုိ ယုံၿပီး မဘသကို အားရပါးရေထာက္ခံၿပီး ပူးေပါင္းခဲၾ့ ကသည္။229 မဘသ၏ လူမစ
အေထာက္အကူျပဳ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အေသးစားေခ်းေငြေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား
မႉအကူအညီမ်ားေပးျခင္းတိ႔က
ု ႏိုငင
္ ံအႏွ႔ံတြင္ရေ
ွိ သာ ႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္လည္း အေထာက္အကူရခဲ့ သည္မွာ
အမွန္ပင္ျ ဖစ္သည္။230
ဒုတိယလုပင
္ န္းအေနျဖင့္လူသိအမ်ားဆုံးျဖစ္လာခဲ့သည့္ အမုန္းစကားဆန္႔က်င္ေရး အရပ္ဖက္လ႔အ
ူ ဖြ႔အ
ဲ စည္း
ကမ္ပန
ိ ္းျဖစ္သည့္ ပန္းစကားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ႏိင
ု ္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဘေလာ့ဂါ
ႏွင့္ စာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေနဘုန္းလတ္ႏွင့္ ၎တည္ေထာက္သည္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအတြက္ “ျမန္” အိင
ု ္စီတီ
အဖြဲ႕ (MIDO)တိ႔က
ု စတင္ခဲ့သည္။ ပန္းစကားသည္ စစခ်င္းတြင္ အမုန္းစကားဆန္႔က်င္သည့္ လက္ကမ္း
စာေစာင္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။231 ထို႔အျပင္ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုထားရွိကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇
ရက္ေန႔တြင္ စတစ္ကာမ်ားကုိ စတင္လင
ႊ ့တ
္ င္ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ၿပီးထိုစတစ္ကာမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုငင
္ ံရွိ အင္တာနက္သုံးစြဲသမ
ူ ်ားက
Like လုပ္ျခင္း Share လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပႏ
္ င
ို ္သည္။
တတိယအေနျဖင့္ ဘာသာေပါင္းစုခ
ံ ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မႉအတြက္ စကားဝိင
ု ္းမ်ား ၊
စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ားကိုလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး တိုး၍ က်င္းပလာခဲ့သည္။232
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုးရကလည္း ထိုဘာသာေပါင္းစုံစကားဝိုင္းမ်ားႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ားကို ဆက္လက္၍
က်င္းပခဲ့ၿပီး အမ်ားအျပားကုိ ဦးေအာင္ကို ကုိယ္တိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။233 ဤကဏၭတြင္ ႏိင
ု ္ငံတကာမွ
အားေကာင္းၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ အကူအညီေပးမႉကို ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ဘာသာာေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဦးတည္လပ
ု ္ကိုင္ၾကေသာ Religions for Peace၊234 International Panel of Parliamentarians
for Freedom of Religion or Belief235 ႏွင့္ Institute for Global Engagement236 ကဲ့သို႔ေသာ
ႏိုငင
္ ံတကာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ အုပ္စမ
ု ်ားစြာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငအ
ံ ေျခစိုက္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား
ျဖစ္ၾကသည့္ အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာေထရဝါဒသာသနာျပဳတကၠသ္လ
ို ္၊ သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသလ
ို ္ႏွင ့္
ဘာသာေပါင္းစုခ
ံ ်စ္ၾကည္ညီညႊတေ
္ ရးအဖြ႔တ
ဲ ို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လုပင
္ န္းမ်ား လုပ္ကင
ို ္ခၾဲ့ ကသည္။
စတုတၳအေနႏွင့္ မ်ားစြာေသာ အမုန္းစကား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေသာ ပေရာဂ်က္မ်ားကိုလည္း
ျပဳလုပခ
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လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႏၱရာယ္ရွိေသာ စကားမ်ားဆိုေသာ ပေရာဂ်က္

(http://dangerousspeech.org/myanmar/) သည္ အမုန္းစကားမ်ာထဲတြင္ ပါဝင္ေနေသာ အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္မႉ
ကုိ ေလ့လာသည္။ ထိ႔အ
ု တူပင္ ႏိင
ု ္ငံတကာမွ ဘဏၭာေရးအေထာက္အပံေ
့ ပးေသာ ရိုးရိုးမီဒီယာႏွင့္ ဆိုရွယ္
မီဒီယာမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေသာ ပေရာဂ်က္မ်ားလည္းရွရ
ိ ာ ဥပမာအားျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားမႉႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး
သဟဇာတျဖစ္မႉဆင
ို ရ
္ ာေလ့လာေရးအဖြ႔ဲ (Center for Diversity and National Harmony)၏ အေဆာတလ်င္
သတိေပးႏိုငရ
္ န္ႏင
ွ ့္ တု႔ံျပန္မႉေပးႏိုငေ
္ ရးအစီအစဥ္က အင္တာနက္ေပၚတြငရ
္ ွိေသာအမုန္းတရားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငအ
ံ ႏွံ႔တြင္ ဘာသာေပါင္းစုအ
ံ ၾကား သဟဇာတရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းကုိ ေလ့လာသည္။237 စစ္ပႏ
ြဲ ွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
သတင္းတင္ဆက္ျခင္းအင္စတီက်ဳ (Institute for War and Peace Reporting)၏ မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ေရး
အစီအစဥ္က အေတြ႔အၾကဳံရေ
ွိ သာ သတင္းသမားမ်ားကုိ မီဒီယာမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ခိုင္းသည္။238
၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အထက္ပါ ျမန္မာအရပ္ဖက္လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ပါတီအာဏာရလာၿပီးေနာက္ရပ္တန္႔သြားသည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လႉပ္ရွားမႉနည္းသြားသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ
စီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုးရကလည္း ဘာသာေပါင္းစုံဆုေတာင္းပြမ
ဲ ်ားကုိ ရန္ကုနႏ
္ ွင့မ
္ ႏၱေလးအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အႏွံ႔ရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပခဲသ
့ ည္။ အဓိကအေၾကာင္းမွာ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ
အာဆာတိုက္ခိက
ု ္မႉကို ႏွမ
ိ ္နင္းေသာ စစ္တပ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုးရကိႏ
ု ိုင္ငံတကာေဝဖန္မႉ ျမင့္တက္ေနခ်ိန္တင
ြ ္ တု႔ျံ ပန္မႉျပဳရန္ႏင
ွ ့္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံတြင္ ဘာသာေပါင္းစုံ
သဟဇာတျဖစ္ျဖစ္ ေနထိင
ု ေ
္ နၾကေၾကာင္း ျပလိေ
ု သာ ရည္ရြယခ
္ ်က္ျဖစ္ဟန္တူသည္။239 ထုိ လူအာရုစ
ံ ိုကခ
္ ံရေသာ
အခမ္းအနားမ်ားကို အစိုးရက ဦးေဆာင္က်င္းပၿပီး ျမန္မာ့လူထက
ု ို ညီညြတ္မရ
ႉ ရန္ အတြက္ ျပဳလုပ္သည္ဟု
ဆိုသည့္အျပင္ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ သီလရွငမ
္ ်ားအပါအဝင္ ဘာသာေပါင္းစုမ
ံ ွ ကိုယ္စားလွယမ
္ ်ား
တက္ေရာက္ၾကသည္။240 သိ႔ရ
ု ာတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး စဥ္႔ကိုင္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က
က်င္းပေသာ အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ ဗုဒၶဘာသာကိုရင္မ်ားက ပရိသတ္ထဲတင
ြ ္ ထိုငေ
္ နစဥ္ မြတစ
္ လင္ႏွင့္
ခရစ္ယာန္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စင္ေပၚတြင္ ထိင
ု ေ
္ နသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရသည့္ ထိုငခ
္ ုံေနရာခ်ထားမႉႏွင့္ ပတ္သက္၍
အျငင္းအခုံျဖစ္ၿပီးေနာက္241 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ပါတီက ေတာင္းပန္လိုကရ
္ ကာ မူလအစီအစဥ္ျဖစ္သည့္
ထိုအခမ္းအနားမ်ားကုိ တစ္ႏင
ို င
္ ံလုံးတြင္ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ကို ရပ္တန္႔လိုက္သည္။
ဘာသာေပါင္းစုအ
ံ ဖြ႔မ
ဲ ်ားက ၎တိ႔ဖ
ု ာသာ က်င္းပသည့္ ေသးငယ္ေသာ အခမ္းအနားမ်ားက ရွေ
ိ နေသးၿပီး ရံဖန္ရခ
ံ ါ
က်င္းပသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစအ
္ လယ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးသမားမ်ား၏ ၾသဇာအာဏာေလ်ာ့က်လာမႉေၾကာင့္
ျပည္တင
ြ ္းရွိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုးရႏွင့္ ႏိုငင
္ ံတကာက အားေပးခဲ့သည့္ အဆိုပါ လူထုအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ
ေဆာင္ရြက္ေသာအစီအစဥ္မ်ား ရပ္တန္႔သြားသည္ သို႔မဟုတ္ လႉပ္ရွားမႉမရွေ
ိ တာ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
မဘသႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားကို တင္းတင္းမာမာ ကိ္င
ု ္တြယ္ခေ
ဲ့ သာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ဗုဒၶဘာသာ
ျဖစ္တည္မႏ
ႉ ွင့္ ႏိုငင
္ ံေရး၏ အေရးႀကီးပုံကို သေဘာေပါက္ပရ
ုံ ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုးရသည္
မဟနႏွင့္ သံဃာထု၏ ေထာက္ခံမႉကို ရရွရ
ိ န္ ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကန
ု ္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရက
၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ ၅ ရက္အထိႏွင့္ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္အထိ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္သစ္ကူး တရား ပြဲ
မ်ားကုိ က်င္းပခဲ့သည္။ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားက ထို လူထုအၾကားေက်ာ္ၾကားခဲ့ ေသ ာ
တရားပြမ
ဲ ်ားတြင္ လာေရာက္ေဟာၾကားခဲၾ့ ကၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၾကည္ညိဳသူ ႏွစ္သန
ိ ္းခြခ
ဲ န္႔
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လာေရာက္ တရားနာယူခဲ့ၾကသည္။242 ထို႔အတူပင္ ေရႊတဂ
ိ ုံေစတီေတာ္ကိုအေနကဇာတင္ပႏ
ြဲ ွင့္ လူထုလွဴဒါန္းပြဲမ်ားကုိ
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ျပန္ရာ ရဟန္းေတာ္ ၁၈၀၀၀ ႏွင့္ သီလရွင္ ၅၀၀၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။243 ထို အစိုးရက ဦးေဆာင္ၿပီး က်င္းပေသာ ဗုဒၶဘာသာအခမ္းအနားမ်ားမွ ျပေနသည္မွာ
ဗုဒၶဘာသာသည္ အစိုးရက အေလးထားသတိမရ
ူ မည့္ အင္အားေကာင္းေသာ လူမေ
ႉ ရးႏွင့္ ႏိင
ု ္ငေ
ံ ရး အင္အားစု
တစ္ခအ
ု ေနျဖင့္ ရွေ
ိ နဆဲပင္ျဖစ္သည္ကို ျဖစ္သည္။
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အခန္း ၆
နိဂးုံ ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၆.၁ နိဂးုံ
ဤအစီရင္ခစ
ံ ာက ျမန္မာႏိုငင
္ ံရွိ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့၏
္ အေျခအေန၊ အစိုးရ၏ အခန္းကဏၭႏွင့္
ဘာသာမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကုိ ဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥတစ္ခအ
ု ေနျဖင့္သာမက
ႏိုငင
္ ေ
ံ ရး၊ လူမေ
ႉ ရး၊ ယဥ္ေက်းမႉ၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးတိ႔ႏ
ု ွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥတစ္ခအ
ု ေနႏွင့္ပါ
တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မြတ္စလင္လန
ူ ည္းစုမ်ား (အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား)သည္ အဆိုးဝါးဆုံး
ဘာသာေရးခြဲျခားမႉႏွင့္ ဖိႏွိပမ
္ ႉတ႔က
ို ို ခံစားရသည္။ သို႔ေသာ္ မြတစ
္ လင္လန
ူ ည္းစုဆိုေသာ လူစုအထဲ
တြင္အပ
ု ္စအ
ု မ်ားအျပားထပ္ကေ
ြဲ နၿပီး ပုံစအ
ံ မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစိုးရႏွင့္ လူနည္းစုဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ထိစပ္
ပတ္သက္ ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ေပၚေပၚတင္တင္ တိုက္ရိုက္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္
ဖိႏွိပ္ျခင္းတိ႔က
ု ို ခံစားရစဥ္ အျခားမြတ္စလင္မ်ားမွာ ပိုမေ
ို ပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ခြဲျခားဆက္ဆမ
ံ ႉကိုသာ ေတြ႔ၾကဳံရသည္။
အစီရင္ခစ
ံ ာက ထပ္မံျပဆိုေနသည္မွာ အစိုးရႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္လူမ်ားစုမ်ားအၾကားတြင္တစ္ဖက္ႏွင့္
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္လူနည္းစုမ်ားအၾကားတြင္ တစ္ဖက္ ပုစ
ံ အ
ံ မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစိုးရႏွင့္ လူထုအၾကား
ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊
လ်စ္လ်ဴရွဴခံရျခင္းႏွင့္ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးလာသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဖိႏွိပခ
္ ံရျခင္းမ်ား ခံစားခဲ့ရေသာ္လည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ေနထိ္င
ု ္ၾကေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ အကုနလ
္ ုံးမဟုတ္သည့္တိုင္ အမ်ားစုသည္ ႏိင
ု ္ငေ
ံ ရး
အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိနအ
္ ခါေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ၎တို႔၏ ဘဝမ်ား တိုးတက္လာသည္ကို ၾကဳံေတြ႔ခရ
ဲ့ သည္။
သို႔ရာတြငအ
္ ထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို ္တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား၊ တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားႏွင့္ ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးအရ အဆက္အသြ
ယ္ရွိသည့္ ဘုန္းႀကီးမ်ား စိုးမိုးေနၿပီး အစိုးရက ၎၏အာဏာစက္ကို မျဖန္႔က်က္ႏုိင္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္ကဲ့သို႔ေသာ
ေဒသမ်ားတြငမ
္ ူ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ တိ႔သ
ု ည္လည္း စိနေ
္ ခၚမႉအခ်ိဳ႕ကို ၾကဳံေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္သည္။
အစီရင္ခစ
ံ ာက အလားတူေဆြးေႏြးထားသည္မွာ အစိုးရႏွင့္ က်မ္းရိးု ဗုဒၶဘာသာသံဃာမ်ားႏွင့္ ေသးငယ္ၿပီး
က်မ္းရိုးအတိင
ု ္းမဟုတေ
္ သာ မိုးျပာကဲ့သ႔ေ
ို သာ (ဗုဒၶဘာသာ)ဂိုဏ္းမ်ားအၾကား ခက္ခေ
ဲ သာ ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္။
ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုမွာ က်မ္းရိုးေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကို ယုံၾကည္လက္ခံၾကသည့္အတြက္ ေသးငယ္ေသာ
က်မ္းရိုးအတိင
ု ္းမဟုတ္သည့္ တရားမ်ား၊ က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ အုပစ
္ မ
ု ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၿပီး
အစိုးရႏွင့္ မဟနေပါင္းကာ မတရားအသင္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပခ
္ ရ
ံ သည္။ က်မ္းရုိးအတိုင္းမဟုတေ
္ သာ ဝါဒမ်ား
ေပၚလာတိင
ု ္း ဤကဲ့သ႔ေ
ို သာ အစိုးရႏွင့္ သံဃာဆက္ဆံေရးပုစ
ံ မ
ံ ာွ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ဟု
ခန္႔မန
ွ ္းရၿပီး လူမ်ားစုကိုးကြယ္ေသာ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာမွ ခြထ
ဲ ြက္လာေသာ သို႔မဟုတ္ ဆန္းသစ္တီထြငေ
္ သာ
ဘာသာတရားငယ္မ်ား၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့အ
္ ေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႉရႏ
ွိ ိုင္မည္ျဖစ္သည္။
မဘသဦးေဆာင္ျပီး ေပၚထြက္လာေသာ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ၎၏ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္
မြတ္စလင္မ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုငင
္ ံေရးအေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပု ံတို႔ကိုလည္း အဓိက ထားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
မြတ္စလင္မန
ု ္းတီးေရးက တဖက္ အတိုကအ
္ ခံဆန္႔က်င္ေရးက တဖက္ အသြင္ေဆာင္ခေ
ဲ့ သာ ရြာမဆရာေတာ္ကဲ့သုိ႔
ဝါစဥ္ႀကီးမားၿပီး ၾသဇာရွိသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးကို တားျမစ္ရန္ အရင္က
အုပခ
္ ်ဳပ္ခေ
ဲ့ သာ ဦးသိန္းစိနအ
္ စိုးရက ပ်က္ကြကခ
္ ဲ့သည္။ အတိက
ု ္အခံကို မဘသက ဆန္႔က်င္ခေ
ဲ့ သာေၾကာင့္
တေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစုံသဟဇာတျဖစ္မႉကို ရရွေ
ိ စလိုေသာေၾက ာင့္တေၾကာင္း
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္က မဘသကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္
ပိတ္ခင
ို ္းလိုက္သည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာကသာ အသာဆုံးျဖစ္ရမည္ဟေ
ူ သာ
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မဘသ၏ အယူအဆ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္ အခ်ိန္လိုဦးမည္ျဖစ္သည္။ ၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အစိုးရက မည္သ႔က
ို ိုင္တြယ္သြား မည္ဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦး
မည္ျဖစ္သည္။ အားလုံးျခဳံေျပာလွ်င္ အရင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေသာ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္
အဓိကရုဏ္းႀကီးမ်ားကို မေပၚေပါက္လာေအာင္ တားဆီးႏိုင္သည္ဟူေသာ ေကာင္းမြနေ
္ သာမွတ္တမ္းတစ္ ခုေတာ့
ရထားၿပီျဖစ္သည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥႏွင့္ ၎၏ ျမန္မာႏိုငင
္ ံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႉျဖစ္စဥ္အေပၚ
ေယဘုယ်အားျဖင့္ မည္သ႔ဆ
ို က္လက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႏ
ႉ ွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မြတစ
္ လင္မ်ားအၾကား
ဆက္ဆံေရးအေပၚတြင္ အထူးသျဖင့္ မည္သ႔အ
ို က်ဳိးသက္ေရာက္မႉရမ
ွိ ည္ဆိုသည္တ႔က
ို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္
ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ၎တိ႔က
ု ို ထိန္းခ်ဳပ္ႏင
ို ရ
္ န္အတြက္ ဆက္လက္ၿပီး ခက္ခဲေနႏိုင္ေသးသည္။

၆.၂ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ျမန္မာအစိးု ရအတြက ္

-

ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ ႏိုငင
္ ံေရးအၾကားတြင္ ပိမ
ု ိုတိက်ျပတ္သားေသာ ခြဲျခားထားမႉတစ္ခု ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး
ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိင
ု ္တြယ္သင့္သည္။

-

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တင
ြ ္က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပတ
ြဲ င
ြ ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအုပစ
္ ုမ်ားက ဘာသာေရးကို
ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးတြင္ သုံးလာႏိုင္သည့္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မမ
ႉ ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။

-

သံဃာထုအတြင္းရွိ ႏိင
ု ္ငေ
ံ ရးႏြယ္ၿပီး သည္းခံမႉမရွိဘဲ ရန္လေ
ို သာ အစိတအ
္ ပိင
ု ္းမ်ားကုိ
ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏင
ုိ ္ရန္အတြက္ မဟနႏွင့္ ဝါစဥ္ႀကီးမားေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ပိုမအ
ို ားေပးကာ
အင္အားရွိလာေအာင္ ေထာက္ပမ
ံ့ ႉမ်ား လုပ္သင့္သည္။

-

မည္သည့္ဘာသာကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ ႏိုငင
္ ံသားအားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
ႏိုငင
္ ံသားျဖစ္တည္မႉတစ္ခုကို ျမွင့တ
္ င္သင့္သည္။

-

ဘာသာမ်ားအၾကားသဟဇာတျဖစ္မႉကို ျမွင့တ
္ င္သင့္သည္။

-

ရန္လေ
ို သာအယူဝါဒမ်ားကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာႏွင့္ ပိုမိုအားေကာင္းစြာ ကိုင္တြယ္အေရးယူသင့္သည္။

-

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တင
ြ ္က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပတ
ြဲ င
ြ ္ ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားမွ
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းသင့္သည္။

ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာအသိင
ု း္ အဝိင
ု း္ အတြက ္

-

အသြင္ကူးေျပာင္းေနေသာ ျမန္မာႏိုငင
္ ံ၏ အေနအထားတြင္ ဘာသာေရး၊ ႏိင
ု ္ငေ
ံ ရးႏွင့္
ၾကန္အင္လကၡဏာတို႔၏ နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳင္းဆက္ႏြယ္ေနမႉကို အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။

-

ရန္လေ
ို သာအဖြ႔ဲမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနသည့္ အစိုးရ၏ အခန္းကဏၭကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး
အားေပးသင့္သည္။

-

အရပ္ဖက္လ႔အ
ူ ဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေထာက္ပံေ
့ ပးသင့္ၿပီး ၎တိ႔မ
ု ွ အခ်ိနႏ
္ ွင့္
တေျပးညီ တုံ႔ျပန္မႉထြက္လာေအာင္လည္း အားေပးတိုက္တြန္းသင့္သည္။

-

အျခားႏိုင္ငမ
ံ ်ားမွ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငေ
ံ ရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ျပဳမူပုံမ်ားႏွင့္
အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကိုလည္း ျဖန္႔ေဝေပးသင့္သည္။

-

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တင
ြ ္က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပတ
ြဲ င
ြ ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအုပစ
္ ုမ်ားက ဘာသာေရးကို
ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးတြင္ သုံးလာႏိုင္သည့္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မမ
ႉ ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။
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