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  ၃.၃ အစိးုရႏွင့္ ခရစယ္ာနဆ္ကဆ္ေံရး 
   ၃.၃.၁ စစအ္စိးုရႏွင့္ ခရစယ္ာနဆ္ကဆ္ေံရး (၁၉၉၀ ျပည့္ႏစွမ္်ားႏွင္ ့၂၀၀၀ ခႏွုစမ္်ား) 
   ၃.၃.၂ အစိးုရ/ဗဒုၶဘာသာႏငွ့္ ခရစယ္ာနဘ္ာသာ ဆကဆ္ေံရး (၂၀၁၀ ခႏွုစမ္်ား) 
  ၃.၄ အစိးုရႏွင့္ ဟႏိၵဴဆကဆ္ေံရး 
  ၃.၅ အစိးုရ/ဗဒုၶဘာသာႏငွ့္ နတက္ိးုကြယေ္သာဘာသာ ဆကဆ္ေံရး 
  ၃.၆ အစိးုရႏွင့္ အျခားဘာသာမ်ားအၾကား ဆကဆ္ေံရး 
 
အခနး္ ၄ ဗုဒၶဘာသာအမိ် ဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ၎၏ အက်ိဳ းသကေ္ရာကမ္ႉ 
  ၄.၁ သမိငုး္ေနာကခ္အံေနအထား 
  ၄.၂ လကရ္ွအိေနအထား 
 
အခနး္ ၅ မ်ကေ္မာွကက္ာလရွ ိဘာသာမ်ားအခ်ငး္ခ်ငး္ 

တငး္မာမႉအေပၚ ဥပေဒအရႏွင့္ ဥပေဒအရမဟုတေ္သာနညး္လမး္မ်ားျဖင့္ 
တုံ႔ျပနျ္ခငး္ 

  ၅.၁ မဒီယီာမ်ားႏွင့္ တယလ္ကီြနျ္မဴနေီကးရငွး္မ်ား လြတလ္ပလ္ာျခငး္ 
  ၅.၂ ဥပေဒအရေျဖရငွး္ရန ္ေျပာဆုိပုမံ်ားႏွင့္ နညး္လမး္မ်ား 
  ၅.၃ ဥပေဒေၾကာငး္အရမဟတုေ္သာစကားမ်ားႏွင့္ နညး္လမး္မ်ား 



မာတကိာ 
 
မာတကိာ 
 
နိဒါနး္ 
 
အခနး္ ၁ အဓိပၸါယဖ္ြင့္ဆိုခ်ကမ္်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိဘာသာေရးအဝနး္အဝိငုး္ 
  ၁.၁ ဘာသာေရးႏွင့္ လစူ၏ု အဓပိၸါယဖ္ြင့္ဆိခု်ကမ္်ား 
  ၁.၂ ျမနမ္ာႏုိငင္ရံွ ိဘာသာေရးအဝနး္အဝိငုး္ 
 
အခနး္ ၂  ဘာသာေရးလြတလ္ပခ္ြင့္ႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား 

ၿငမိး္ခ်မး္စြာေနႏုိင္ေရးအတြက ္ဖြ႔ဲစညး္ပုအံေျခခဥံပေဒႏွင့္ အျခားဥပေဒ
မ်ားတြင ္ျပဌာနး္ထားခ်ကမ္်ား 

  ၂.၁ ဖြဲ႔စညး္ပုအံေျခခဥံပေဒတြင ္ျပဌာနး္ထားခ်ကမ္်ား 
  ၂.၂ အျခားဥပေဒျပဌာနး္ခ်ကမ္်ား 
 
အခနး္ ၃ ဘာသာေရးလြတလ္ပခ္ြင့္ႏွင့္ ဘာသာမ်ားအၾကားဆကဆ္ံေရးႏွင့္  

ပတသ္ကေ္သာ အစိးုရ၏ လပုေ္ဆာငခ္်က္မ်ား 
  ၃.၁ အစိးုရ-ဗဒုၶဘာသာဆကဆ္ေံရး 
   ၃.၁.၁ စစအ္စိးုရ-ဗဒုၶဘာသာဆကဆ္ေံရး (၁၉၉၀ခႏွုစမ္်ား-၂၀၀၀ခႏွုစမ္်ား) 
   ၃.၁.၂ အစိးုရ-ဗဒုၶဘာသာဆကဆ္ေံရး (၂၀၁၀ခႏွုစမ္်ား) 
  ၃.၂ အစိးုရ/ဗဒုၶဘာသာႏငွ့္ မြတစ္လငဆ္ကဆ္ေံရး 
   ၃.၂.၁ စစအ္စိးုရ-မြတစ္လငဆ္ကဆ္ေံရး (၁၉၉၀ခႏွုစမ္်ား-၂၀၀၀ခႏွုစမ္်ား) 
   ၃.၂.၂ အစိးုရ/ဗဒုၶဘာသာႏငွ့္ မြတစ္လငဆ္ကဆ္ေံရး (၂၀၁၀ ခႏွုစမ္်ား) 
   ၃.၂.၃ ရိဟုငဂ္်ာမ်ားအစြနး္ေရာကလ္ာျခငး္ႏငွ့္ ရခိငုအ္ၾကမး္ဖကမ္ႉ 
  ၃.၃ အစိးုရႏွင့္ ခရစယ္ာနဆ္ကဆ္ေံရး 
   ၃.၃.၁ စစအ္စိးုရႏွင့္ ခရစယ္ာနဆ္ကဆ္ေံရး (၁၉၉၀ ျပည့္ႏစွမ္်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခႏွုစမ္်ား) 
   ၃.၃.၂ အစိးုရ/ဗဒုၶဘာသာႏငွ့္ ခရစယ္ာနဘ္ာသာ ဆကဆ္ေံရး (၂၀၁၀ ခႏွုစမ္်ား) 
  ၃.၄ အစိးုရႏွင့္ ဟႏိၵဴဆကဆ္ေံရး 
  ၃.၅ အစိးုရ/ဗဒုၶဘာသာႏငွ့္ နတက္ိးုကြယေ္သာဘာသာ ဆကဆ္ေံရး 
  ၃.၆ အစိးုရႏွင့္ အျခားဘာသာမ်ားအၾကား ဆကဆ္ေံရး 
 
အခနး္ ၄ ဗုဒၶဘာသာအမိ် ဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ၎၏ အက်ိဳ းသကေ္ရာကမ္ႉ 
  ၄.၁ သမိငုး္ေနာကခ္အံေနအထား 
  ၄.၂ လကရ္ွအိေနအထား 
 
အခနး္ ၅ မ်ကေ္မာွကက္ာလရွ ိဘာသာမ်ားအခ်ငး္ခ်ငး္ 

တငး္မာမႉအေပၚ ဥပေဒအရႏွင့္ ဥပေဒအရမဟုတေ္သာနညး္လမး္မ်ားျဖင့္ 
တုံ႔ျပနျ္ခငး္ 

  ၅.၁ မဒီယီာမ်ားႏွင့္ တယလ္ကီြနျ္မဴနေီကးရငွး္မ်ား လြတလ္ပလ္ာျခငး္ 
  ၅.၂ ဥပေဒအရေျဖရငွး္ရန ္ေျပာဆုိပုမံ်ားႏွင့္ နညး္လမး္မ်ား 
  ၅.၃ ဥပေဒေၾကာငး္အရမဟတုေ္သာစကားမ်ားႏွင့္ နညး္လမး္မ်ား 



အခနး္ ၆ နိဂုးံႏွင့္ အၾကျံပဳခ်က္မ်ား 
  ၆.၁ နဂိုးံ 
  ၆.၂ အၾကျံပဳခ်ကမ္်ား 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

နိဒါနး္ 
 
ေထရဝါဒဗဒုၶဘာသာကုိလူမ်ားစ ုကုိးကြယ္ေသာ ကမၻာ့ႏုိင္ငငံါးခထဲုမွ တစခ္ုျဖစေ္သာ ျမနမ္ာႏုိငင္ံတြင၂္၀၁၁ ခႏွုစ္မ ွ
စတင္ကာ ဒီမုိကေရစအီသြင္ကူးေျပာင္းလဲမႈတစခ္ ုျဖစေ္ပၚေနခဲ့ၿပီး လြနခ္ဲ့ေသာ ခုႏွစႏ္ွစအ္တြင္း 
ရံဖနရ္ံခါ အၾကမ္းဖက္အသြငေ္ဆာင္ၿပီး ရဖံန္ရခံါ အၾကမ္းဖက္မႈမပါေသာ ပဋပိကၡမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္။ 
ပဋပိကၡမ်ားသည္ အၾကမ္းမ်ဥ္းအားျဖင္ ့ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ထိခိုက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး 
အထူးသျဖင့္ တစ္ႏိုငင္ံလံုးတြင္ ရွိၾကေသာ ဗဒုၶဘာသာလူမ်ားစုႏွင့္ မြတ္စလင္လူနည္းစုမ်ားအၾကား 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထုိငမ္ႈအေပၚတြင္ အက်ိဳ းသက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ လြနခ္ဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ပါဝါ၊ 
ၾကန္အင္လကၡဏာႏွင့္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိငေ္သာ ႏိငုင္ံေရးကိစၥတုိ႔တြင္ ဘာသာေရးသည ္
အငအ္ားေကာင္းေသာ အေျခခံတစရ္ပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ ေပၚထြန္းလာခဲ့ကာ 
အစိုးရက ဘာသာေရးကိစၥမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရငွ္းမႈအေပၚတြင္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငအံတြင္းရွ ိဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္အေနအထား၊ 
အစိုးရ၏ အခန္းကဏၭ၊ ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားႏွင့္ မြတ္စလငမ္်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး၊ ဘာသာဝငအ္ုပစ္ုတစ္ခႏွုင့္ 
တစ္ခအုၾကားႏွင့ ္အုပစ္ုတစခ္ုအတြင္း ပူးတြဲေနထုိင္ျခင္းႏွင္ ့ပတ္သက္သည့္ အျခား 
အျခင္းအရာမ်ားႏွင့္ ျဖစေ္လ့ျဖစ္ထရွိေသာ ပုစံံမ်ားကို ယခုေလ့လာမႈက သံုးသပ္ထားသည္။ 
ျမနမ္ာႏုိင္ငရံွိ ဘာသာေရး၊ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင္1့ ႏွင္ ့ဘာသာမ်ားအၾကားဆက္ဆံေရးတုိ႔မွာ ဥပေဒႏွင့္သာ 
သက္ဆုိင္သည္မဟုတ္ေပ။ ဘာသာေရး၊ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ႏငွ့္ ဘာသာမ်ားအၾကားဆက္ဆံေရးတုိ႔ႏွင္ ့
ပတ္သက္ၿပီး ျမနမ္ာ့ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာရုံႏွင့္ လံုေလာက္မညမ္ဟုတ္ဘဲ ဘာသာမ်ား 
အၾကားဆက္ဆံေရး၊ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ရွိျခင္းႏွင္ ့မရွိျခင္းတုိ႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္စုံစြာ နားလညႏ္ိငု္မည္မဟုတ္ေခ်။ အဆုိပါ ကိစၥရပမ္်ား၏ 
ဥပေဒ၊ လူမႈေရး၊ ႏိုငင္ေံရး၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကုိပါ 
ပူးတြဲေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခ ုစာတမ္းသည ္ျမန္မာ့ဥပေဒပါ ဘာသာေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လူမႉေရး ႏိုငင္ေံရး သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ပူးတြဲတငျ္ပထားသည္။  
လြန္ခဲေ့သာႏွစမ္်ားအတြင္း ျပႆနာအျဖစ္ဆံုးႏွင့္ ပဋပိကၡမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားႏွင့္ 
မြတ္စလင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အဆုိပါ ဆက္ဆံေရးက ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွပိုံကို 
အဓိကထား တင္ျပထားသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္၏ ပိုျပည့္စုံၿပီး အေသးစိတ္ေသာ ရပု္ပုံလႊာကို ထင္ဟပေ္စရနအ္တြက္     
လူမ်ားစ ုဗုဒၶဘာသာႏငွ့္ ႏွီးႏြယ္ေသာ ဘာသာေရးအုပစ္မု်ားအပါအဝင ္အျခားဘာသာေရး 
အုပစ္ုမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္းအတုိင္းအတာတစခ္ုအထိ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ ယခေုလ့လာမႈက 
ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒ၊ အျခားဥပေဒမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား၊ ႏိုငင္ံတကာႏွင့္ 
ျပည္တြင္း လူ႔အခြင့္အေရး အစရီငခ္စံာမ်ား၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေရးသားခ်က္မ်ား၊ 
မူဝါဒႏွင့္ဆုိင္သည့္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာေရးသားတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံထားသည္။ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏငွ္ ့ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 
(အဓိကအားျဖင့္ ဘာသာတစ္ခုကုိ ယံုၾကည ္စြန္႔လႊတ္ ေျပာင္းလဲကုိးကြယ္ႏိုင္ခြင့္၊ 
ဘာသာေရးဖိႏိွပခ္်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမ ွလြတ္ကင္းႏိုငခ္ြင့္ႏွင္ ့ဘာသာတစ္ခုကုိ လြတ္လပစ္ြာ က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္)ႏွင္ ့
လူတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ လူတစ္စအုေပၚ အဆိုပါ အခြင့္အေရး သံုးခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံခရံျခင္းႏွင့္ 

                                                
1 ဘာသာေရးႏွင့္ ယုံၾကည္မႉလြတ္လပ္ခြင့္သည္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ၏ အေရးႀကီးေသာအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာကဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ႏ္ုိင္ငံတကာ ဥပေဒစံႏႉန္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္မေဆြးေႏြးထားပါ။ ေနာက္ခံ
အေသးစိတ္ကိုသိလိုလွ်င္ ၾကည့္ပါ။ https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx.  
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နိဒါနး္ 
 
ေထရဝါဒဗဒုၶဘာသာကုိလူမ်ားစ ုကုိးကြယ္ေသာ ကမၻာ့ႏုိင္ငငံါးခထဲုမွ တစခ္ုျဖစေ္သာ ျမနမ္ာႏုိငင္ံတြင၂္၀၁၁ ခႏွုစ္မ ွ
စတင္ကာ ဒီမုိကေရစအီသြင္ကူးေျပာင္းလဲမႈတစခ္ ုျဖစေ္ပၚေနခဲ့ၿပီး လြနခ္ဲ့ေသာ ခုႏွစႏ္ွစအ္တြင္း 
ရံဖနရ္ံခါ အၾကမ္းဖက္အသြငေ္ဆာင္ၿပီး ရဖံန္ရခံါ အၾကမ္းဖက္မႈမပါေသာ ပဋပိကၡမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္။ 
ပဋပိကၡမ်ားသည္ အၾကမ္းမ်ဥ္းအားျဖင္ ့ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ထိခိုက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး 
အထူးသျဖင့္ တစ္ႏိုငင္ံလံုးတြင္ ရွိၾကေသာ ဗဒုၶဘာသာလူမ်ားစုႏွင့္ မြတ္စလင္လူနည္းစုမ်ားအၾကား 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထုိငမ္ႈအေပၚတြင္ အက်ိဳ းသက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ လြနခ္ဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ပါဝါ၊ 
ၾကန္အင္လကၡဏာႏွင့္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိငေ္သာ ႏိငုင္ံေရးကိစၥတုိ႔တြင္ ဘာသာေရးသည ္
အငအ္ားေကာင္းေသာ အေျခခံတစရ္ပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ ေပၚထြန္းလာခဲ့ကာ 
အစိုးရက ဘာသာေရးကိစၥမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရငွ္းမႈအေပၚတြင္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငအံတြင္းရွ ိဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္အေနအထား၊ 
အစိုးရ၏ အခန္းကဏၭ၊ ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားႏွင့္ မြတ္စလငမ္်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး၊ ဘာသာဝငအ္ုပစ္ုတစ္ခႏွုင့္ 
တစ္ခအုၾကားႏွင့ ္အုပစ္ုတစခ္ုအတြင္း ပူးတြဲေနထုိင္ျခင္းႏွင္ ့ပတ္သက္သည့္ အျခား 
အျခင္းအရာမ်ားႏွင့္ ျဖစေ္လ့ျဖစ္ထရွိေသာ ပုစံံမ်ားကို ယခုေလ့လာမႈက သံုးသပ္ထားသည္။ 
ျမနမ္ာႏုိင္ငရံွ ိဘာသာေရး၊ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင္1့ ႏွင္ ့ဘာသာမ်ားအၾကားဆက္ဆံေရးတုိ႔မွာ ဥပေဒႏွင့္သာ 
သက္ဆုိင္သည္မဟုတ္ေပ။ ဘာသာေရး၊ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ႏငွ့္ ဘာသာမ်ားအၾကားဆက္ဆံေရးတုိ႔ႏွင္ ့
ပတ္သက္ၿပီး ျမနမ္ာ့ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာရုံႏွင့္ လံုေလာက္မညမ္ဟုတ္ဘဲ ဘာသာမ်ား 
အၾကားဆက္ဆံေရး၊ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ရွိျခင္းႏွင္ ့မရွိျခင္းတုိ႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္စုံစြာ နားလညႏ္ိငု္မည္မဟုတ္ေခ်။ အဆုိပါ ကိစၥရပမ္်ား၏ 
ဥပေဒ၊ လူမႈေရး၊ ႏိုငင္ေံရး၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကုိပါ 
ပူးတြဲေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခ ုစာတမ္းသည ္ျမန္မာ့ဥပေဒပါ ဘာသာေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လူမႉေရး ႏိုငင္ေံရး သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ပူးတြဲတငျ္ပထားသည္။  
လြန္ခဲေ့သာႏွစမ္်ားအတြင္း ျပႆနာအျဖစ္ဆံုးႏွင့္ ပဋပိကၡမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားႏွင့္ 
မြတ္စလင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အဆုိပါ ဆက္ဆံေရးက ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွပိုံကို 
အဓိကထား တင္ျပထားသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္၏ ပိုျပည့္စုံၿပီး အေသးစိတ္ေသာ ရပု္ပုံလႊာကို ထင္ဟပေ္စရနအ္တြက္     
လူမ်ားစ ုဗုဒၶဘာသာႏငွ့္ ႏွီးႏြယ္ေသာ ဘာသာေရးအုပစ္မု်ားအပါအဝင ္အျခားဘာသာေရး 
အုပစ္ုမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္းအတုိင္းအတာတစခ္ုအထိ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ ယခေုလ့လာမႈက 
ဖြဲ႔စညး္ပုအံေျခခံဥပေဒ၊ အျခားဥပေဒမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား၊ ႏိုငင္ံတကာႏွင့္ 
ျပည္တြင္း လူ႔အခြင့္အေရး အစရီငခ္စံာမ်ား၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေရးသားခ်က္မ်ား၊ 
မူဝါဒႏွင့္ဆုိင္သည့္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာေရးသားတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံထားသည္။ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏငွ္ ့ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 
(အဓိကအားျဖင့္ ဘာသာတစ္ခုကုိ ယံုၾကည ္စြန္႔လႊတ္ ေျပာင္းလဲကုိးကြယ္ႏိုင္ခြင့္၊ 
ဘာသာေရးဖိႏိွပခ္်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမ ွလြတ္ကင္းႏိုငခ္ြင့္ႏွင္ ့ဘာသာတစ္ခုကုိ လြတ္လပစ္ြာ က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္)ႏွင္ ့
လူတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ လူတစ္စအုေပၚ အဆိုပါ အခြင့္အေရး သံုးခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံခရံျခင္းႏွင္ ့

                                                
1 ဘာသာေရးႏွင့္ ယုံၾကည္မႉလြတ္လပ္ခြင့္သည္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ၏ အေရးႀကီးေသာအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာကဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ႏ္ုိင္ငံတကာ ဥပေဒစံႏႉန္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္မေဆြးေႏြးထားပါ။ ေနာက္ခံ
အေသးစိတ္ကိုသိလိုလွ်င္ ၾကည့္ပါ။ https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx.  
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ဖိႏိွပခ္ံရျခင္းမ်ားကုိ တစခ္ခု်င္း တစ္ခ်က္ခ်င္း ေဖၚျပထားတတ္ေသာ ႏိုငင္ံအလုိက္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြ
င့္ အစီရငခ္ံစာမ်ား၏ သံုးေလ့သံုးထရွိေသာ ပုစံံကုိ ယခစုာတမ္းက အသံုးမျပဳထားေပ။2 
ျမနမ္ာႏုိင္ငရံွိ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ႏွင္ ့ဘာသာတစခ္ုႏွင့္တစ္ခအုၾကား ဆက္ဆံေရးတုိ႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ လူမႉေရး၊ ႏိုငင္ေံရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႉႏွင္ ့ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ  က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ယခုစာတမ္းက တင္ျပထားသည္။ ျဖစပ္်က္ခဲ့သမွ်ေသာ ဘာသာေရးပဋပိကၡမ်ားကို လူတစ္စႏွုင့္ 
တစ္စအုၾကား ျဖစပ္ြားေသာ ပဋပိကၡအျဖစ္ သက္သက္သာ မရွဳျမင္ဘဲ အစမွ အဆံုးတုိင္ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္ေသာ 
အစိုးရ၏ အခန္းကုိ3 စာတမ္းတစခ္ုလံုးတြင ္မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိငရ္ာဥပေဒ၏ 
အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတစခ္ုျဖစေ္သာ အစိုးရ၏ တာဝနရ္ွိမႉသည္ အျပည္ျပည္ဆုိငရ္ာဥပေဒ၏ ေနာက္ထပ ္
အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတစခ္ုျဖစေ္သာ ႏိုငင္ံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆုိငမ္ႉႏွင္ ့ရံဖန္ရခံါ 
ထိပ္တုိက္တုိးတတ္ပုံကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း  ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္အပါအဝင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ ေလးစား ကာကြယ္ ျပည့္မီေအာင္ လုပရ္မည္မွာ အစိုးရ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူပါသည္။4 
ကာလလႊမ္းျခဳမံႉ အရ ကုိလုိနေီခတ္ ျမနမ္ာႏုိငင္ံ ႏငွ့္ လြတ္လပ္ေရးရခါစႏွစ္ မ်ားတြင္ 
ျဖစပ္ြားခဲ့သညမ္်ားကုိ ေဆြးေႏြးထားေသာ္လည္း ၁၉၉၀ခႏွုစ္မ်ားတြင ္စတင္ၿပီး လြန္ခဲေ့သာ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သညမ္်ားႏွင့္ယခုေလာေလာဆယ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႉၾကဳေံနရေသာ ျမနမ္ာ 
ႏိုငင္ံကုိ အဓိက တငျ္ပထားသည္။ 

ယခုအစီရငခ္ံစာတြင္ အခန္း ၆ ခန္း ပါဝငပ္ါသည္။ ပထမဆံုးအခန္းတြင ္ျမနမ္ာႏုိငင္ံ၏ 
ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝငေ္သာ ဘာသာေရးႏွင့္ လူအုပ္စမု်ားကုိ ရည္ညႊန္းထားပုမံ်ားႏွင့္ ႏိုငင္ံအတြင္းရွိ 
ဘာသာေရး လူဦးေရကုိ တင္ျပထားသည္။ ဒုတိယအခန္းတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ႏွင္ ့
ဘာသာတစ္ခႏွုင့္ တစခ္ၾုကား ၿငမိ္းခ်မ္းစြာ ဆက္ဆံျခင္းႏငွ္ ့ပတ္သက္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခဥံပေဒႏွင့္
 အျခား ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးထားသည္။ တတိယအခန္းတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္၊ 
ဘာသာဝငမ္်ားအၾကားႏွင့္ ဘာသာဝင္တစခ္ႏွုင္ ့တစ္ခအုၾကား ဆက္ဆံေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
အစိုးရ၏ လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားသည္။ စတုတၳအခန္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရး 
ဝါဒကို ကုိလုိနီေခတ္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင ္ေျခရာခံကာ အခ်ိန္ကာလ အမ်ိဳ းမ်ိဳးတြင္ျပနေ္ပၚလာတတ္ပုံ
ႏွင္ ့ယင္းက  ဘာသာဝင္တစခ္ုႏွင္ ့တစ္ခအုၾကား ဆက္ဆံေရးကုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပုံကို ေဆြးေႏြးထားသည္။  
ပဥၥမအခန္းတြင ္အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔မွဥပေဒေၾကာင္းအရေရာ 
ဥပေဒႏွင့္ တုိက္ရိုက္မသက္ဆိုင္ဘဲ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမနမ္ာႏုိင္ ငံတြင ္ဘာသာဝင္တစခ္ုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား 
အၾကမ္းဖက္မႉႏွင့္  တင္းမာမႉမ်ားကိုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ကုိင္ပုမံ်ားကို သံုးသပ္ထားသည္။ ဆဌမအခန္းတြင ္
နိဂုံးခ်ဳပ္ကာ လုပေ္ဆာင္သင့္သည္မ်ားကို အၾကံျပဳထားသည္။ 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                
2 ယင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ USCRIF က ထုတ္ေဝေသာအစီရင္ခံစာမ်ား။ Nyi Nyi Kyaw, 2015, “Myanmar” in David Cohen and Kevin Tan (Eds.). 
Keeping the Faith: A Study of Freedom of Thought, Conscience, and Religion in ASEAN (Depok, West Java: Human Rights Resource 
Center, University of Indonesia), pp. 321-360; Equality Myanmar, 2016, Situation of Freedom of Religion and Belief in Myanmar (Yangon: 
Equality Myanmar). 
3 Naomi Roht-Arriaza, “State Responsibility to Investigate and Prosecute Grave Human Rights Violations in International Law,” California 
Law Review 78 (2) (1990), pp. 449-513. 
4 Mark Gibney and Erik Roxstr.m, “What a Pity! Sovereign Immunity, State Responsibility, and the Diminution of Accountability Under 
International Human Rights Law,” Journal of Human Rights 11(4) (2012), pp. 443-459. 

အခနး္ ၁ 
အဓိပၸါယဖ္ြင့္ဆိုခ်ကမ္်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိဘာသာေရးအဝနး္အဝိငုး္ 

 
၁.၁ ဘာသာေရးႏွင့္ လစူ၏ု အဓပိၸါယဖ္ြင့္ဆိခု်ကမ္်ား 
 
လက္ရွိ ျပည္ေထာငစ္ုသမၼတျမနမ္ာႏုိင္ငေံတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒ (ေနာက္ပိငု္းတြင ္‘၂၀၀၈ 
ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒ’ သုိ႔မဟုတ္ ‘ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒ’ ဟု သံုးႏႉန္းမည္) ႏွင့ ္အျခား 
တည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္ ‘ဘာသာေရး’ႏငွ့္ ‘ဘာသာဝင္လူစု’ ကို အဓပိၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႉမျပဳထားပါ။ သုိ႔ရာတြင ္
ယခင္တြင္ ရွခိဲေ့သာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခဥံပေဒတြင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႉတစခ္ ုရွခိဲ့သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒ (တတိယျပင္ဆငခ္်က္)က ဘာသာ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာသာသနာကုိ ဗုဒၶဘာသာ၊ 
အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာဟု ဆုိထားသည္။ ၂၀၀၈ 
ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒတြင္မ ူဗဒုၶဘာသာသာသနာ၊ အစၥလာမဘ္ာသာသာသနာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာသာသနာ၊ 
ဟိႏၵဴဘာသာသာသနာႏွင္ ့နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာဟု သံုးႏႉန္းသည္။5 အတူတူဟု ယူဆကာ သံုးစြဲႏုိင္ၿပီး 
ဘာသာ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာသာသနာဆုိသညမ္ွာ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႉကုိ ဆုိလုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
အဆုိပါ ေဝါဟာရ ငါးခုမွာ  ဗုဒၶဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ခရစယ္ာန္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ 
နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာဟု ဆုိလုိသည္။ 
 
သုိ႔ရာတြင၂္၀၁၄ ခႏွုစ္တြင္ သန္းေခါငစ္ာရင္း ေကာက္ယူရာတြင ္ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ 
ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာ၊ အျခားဘာသာႏွင့္ ဘာသာမရွိဟူ၍ ဘာသာ 
ခုႏွစခ္ုသတ္မွတၿပ္ီး ေရြးခ်ယ္ခုိင္းခဲ့သည္။6 ဗုဒၶဘာသာသာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာသာသနာ၊ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာသာသနာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာသာသနာႏွင္ ့ နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာတုိ႔ကုိ 
အဓပိၸါယ္မဖြင့္ထားေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔အထဲတြင ္နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာပါဝင္ေနျခင္းက 
စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္။  လက္ရွဖိြဲ႔စည္းပုံအေျခခဥံပေဒ၏ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ 
အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္တြင(္ျမနမ္ာစာသည္ ရုံးသံုးစာျဖစ္ၿပီး7 
ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒကုိ အဓပိၸါယ္ဖြင့္ဆုိရာတြင ္ျမနမ္ာစာျဖင့္ ေရးသားထားခ်က္ကုိသာ အေျချပဳရမည္ျဖစ္သည8္) 
နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာကုိ စာလံုးအႀကီးျဖင့္ ေရးထားသားျခင္းက ယင္းကုိ အျခား 
ဘာသာေလးခႏွုင့္ တတနး္တည္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းကုိ ျပလုိပု ံေပၚသည္။ ‘သာသနာ’ဆုိေသာ 
စကားလံုးကုိကား နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာ၏ေနာက္တြင ္အျခားေလးခနုည္းတူ ပူးတြဲမသံုးထားျခင္းကလည္း 
ယင္းဘာသာတြင္ အေျခခအံုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ က်မ္းစာမရွိမႉ၊ တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားၿပီး လူစႏွုင့္ က်င့္သံုးရမႉမ်ား 
မရွမိႉႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာဆုိေသာ ယံုၾကည္မႉေအာက္တြင ္ယံုၾကည္သူလူစုကုိတျခား ယံုၾကည္သူ
မ်ားႏွင္ ့ခြဲျခားထားႏုိင္မႉမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ဟန္တူသည္။ ‘လူစု’ ဆုိေသာ စကားရပ္ကုိလည္း မဖြင့္ဆုိထားေသာ္ျငား 
ဗုဒၶဘာသာကုိ လူအမ်ားစုက ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာအျဖစ ္၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခဥံပေဒက ရည္ညႊန္းထားမႉက 
ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစ ုလူစုတစခ္ုကို ပုံေဖၚရာေရာက္သည္။  ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ဆုိသညမ္ွာ 
 

ႏိုငင္ေံတာ္သည ္ဗုဒၶဘာသာသာသနာေတာ္ကုိ ႏိုငင္ေံတာ္၏ ႏိုငင္ံသားအမ်ားဆံုးကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ 
ဂုဏ္ထူးဝေိသသႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ဘာသာသာသနာျဖစ္သည္ဟု ႏိုငင္ေံတာ္က အသိအမွတ္ျပဳသည္။9 

  
                                                
5 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (ေနာက္ပုိင္းတြင္ constitution), ss 361-2. 
6 Question 7, 2014 Population and Housing Census: Main Questionnaire, available at http://myanmar.unfpa.org/publications/census-
questionnaire (accessed 1 June 2017). 
7 Constitution, s 540. 
8 Constitution, s 452. 
9 Constitution, s 361. 
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ဖိႏိွပခ္ံရျခင္းမ်ားကုိ တစခ္ခု်င္း တစ္ခ်က္ခ်င္း ေဖၚျပထားတတ္ေသာ ႏိုငင္ံအလုိက္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြ
င့္ အစီရငခ္ံစာမ်ား၏ သံုးေလ့သံုးထရွိေသာ ပုစံံကုိ ယခစုာတမ္းက အသံုးမျပဳထားေပ။2 
ျမနမ္ာႏုိင္ငရံွ ိဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ႏွင္ ့ဘာသာတစခ္ုႏွင့္တစ္ခအုၾကား ဆက္ဆံေရးတုိ႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ လူမႉေရး၊ ႏိုငင္ေံရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႉႏွင္ ့ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ  က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ယခုစာတမ္းက တင္ျပထားသည္။ ျဖစပ္်က္ခဲ့သမွ်ေသာ ဘာသာေရးပဋပိကၡမ်ားကို လူတစ္စႏွုင့္ 
တစ္စအုၾကား ျဖစပ္ြားေသာ ပဋပိကၡအျဖစ္ သက္သက္သာ မရွဳျမင္ဘဲ အစမွ အဆံုးတုိင္ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္ေသာ 
အစိုးရ၏ အခန္းကုိ3 စာတမ္းတစခ္ုလံုးတြင ္မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိငရ္ာဥပေဒ၏ 
အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတစခ္ုျဖစေ္သာ အစိုးရ၏ တာဝနရ္ွိမႉသည္ အျပည္ျပည္ဆုိငရ္ာဥပေဒ၏ ေနာက္ထပ ္
အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတစခ္ုျဖစေ္သာ ႏိုငင္ံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆုိငမ္ႉႏွင္ ့ရံဖန္ရခံါ 
ထိပ္တုိက္တုိးတတ္ပုံကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း  ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္အပါအဝင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ ေလးစား ကာကြယ္ ျပည့္မီေအာင္ လုပရ္မည္မွာ အစိုးရ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူပါသည္။4 
ကာလလႊမ္းျခဳမံႉ အရ ကုိလုိနေီခတ္ ျမနမ္ာႏုိငင္ံ ႏငွ့္ လြတ္လပ္ေရးရခါစႏွစ္ မ်ားတြင္ 
ျဖစပ္ြားခဲ့သညမ္်ားကုိ ေဆြးေႏြးထားေသာ္လည္း ၁၉၉၀ခႏွုစ္မ်ားတြင ္စတင္ၿပီး လြန္ခဲေ့သာ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သညမ္်ားႏွင့္ယခုေလာေလာဆယ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႉၾကဳေံနရေသာ ျမနမ္ာ 
ႏိုငင္ံကုိ အဓိက တငျ္ပထားသည္။ 

ယခုအစီရငခ္ံစာတြင္ အခန္း ၆ ခန္း ပါဝငပ္ါသည္။ ပထမဆံုးအခန္းတြင ္ျမနမ္ာႏုိငင္ံ၏ 
ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝငေ္သာ ဘာသာေရးႏွင့္ လူအုပ္စမု်ားကုိ ရည္ညႊန္းထားပုမံ်ားႏွင့္ ႏိုငင္ံအတြင္းရွိ 
ဘာသာေရး လူဦးေရကုိ တင္ျပထားသည္။ ဒုတိယအခန္းတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ႏွင္ ့
ဘာသာတစ္ခႏွုင့္ တစခ္ုၾကား ၿငမိ္းခ်မ္းစြာ ဆက္ဆံျခင္းႏငွ္ ့ပတ္သက္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခဥံပေဒႏွင့္
 အျခား ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးထားသည္။ တတိယအခန္းတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္၊ 
ဘာသာဝငမ္်ားအၾကားႏွင့္ ဘာသာဝင္တစခ္ႏွုင္ ့တစ္ခအုၾကား ဆက္ဆံေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
အစိုးရ၏ လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားသည္။ စတုတၳအခန္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရး 
ဝါဒကို ကုိလုိနီေခတ္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင ္ေျခရာခံကာ အခ်ိန္ကာလ အမ်ိဳ းမ်ိဳးတြင္ျပနေ္ပၚလာတတ္ပုံ
ႏွင္ ့ယင္းက  ဘာသာဝင္တစခ္ုႏွင္ ့တစ္ခအုၾကား ဆက္ဆံေရးကုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပုံကို ေဆြးေႏြးထားသည္။  
ပဥၥမအခန္းတြင ္အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔မွဥပေဒေၾကာင္းအရေရာ 
ဥပေဒႏွင့္ တုိက္ရိုက္မသက္ဆိုင္ဘဲ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမနမ္ာႏုိင္ ငံတြင ္ဘာသာဝင္တစခ္ုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား 
အၾကမ္းဖက္မႉႏွင့္  တင္းမာမႉမ်ားကိုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ကုိင္ပုမံ်ားကို သံုးသပ္ထားသည္။ ဆဌမအခန္းတြင ္
နိဂုံးခ်ဳပ္ကာ လုပေ္ဆာင္သင့္သည္မ်ားကို အၾကံျပဳထားသည္။ 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                
2 ယင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ USCRIF က ထုတ္ေဝေသာအစီရင္ခံစာမ်ား။ Nyi Nyi Kyaw, 2015, “Myanmar” in David Cohen and Kevin Tan (Eds.). 
Keeping the Faith: A Study of Freedom of Thought, Conscience, and Religion in ASEAN (Depok, West Java: Human Rights Resource 
Center, University of Indonesia), pp. 321-360; Equality Myanmar, 2016, Situation of Freedom of Religion and Belief in Myanmar (Yangon: 
Equality Myanmar). 
3 Naomi Roht-Arriaza, “State Responsibility to Investigate and Prosecute Grave Human Rights Violations in International Law,” California 
Law Review 78 (2) (1990), pp. 449-513. 
4 Mark Gibney and Erik Roxstr.m, “What a Pity! Sovereign Immunity, State Responsibility, and the Diminution of Accountability Under 
International Human Rights Law,” Journal of Human Rights 11(4) (2012), pp. 443-459. 

အခနး္ ၁ 
အဓိပၸါယဖ္ြင့္ဆိုခ်ကမ္်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိဘာသာေရးအဝနး္အဝိငုး္ 

 
၁.၁ ဘာသာေရးႏွင့္ လစူ၏ု အဓပိၸါယဖ္ြင့္ဆိခု်ကမ္်ား 
 
လက္ရွိ ျပည္ေထာငစ္ုသမၼတျမနမ္ာႏုိင္ငေံတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒ (ေနာက္ပိငု္းတြင ္‘၂၀၀၈ 
ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒ’ သုိ႔မဟုတ္ ‘ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒ’ ဟု သံုးႏႉန္းမည္) ႏွင့ ္အျခား 
တည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္ ‘ဘာသာေရး’ႏငွ့္ ‘ဘာသာဝင္လူစု’ ကို အဓပိၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႉမျပဳထားပါ။ သုိ႔ရာတြင ္
ယခင္တြင္ ရွခိဲေ့သာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခဥံပေဒတြင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႉတစခ္ ုရွခိဲ့သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒ (တတိယျပင္ဆငခ္်က္)က ဘာသာ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာသာသနာကုိ ဗုဒၶဘာသာ၊ 
အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာဟု ဆုိထားသည္။ ၂၀၀၈ 
ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒတြင္မ ူဗဒုၶဘာသာသာသနာ၊ အစၥလာမဘ္ာသာသာသနာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာသာသနာ၊ 
ဟိႏၵဴဘာသာသာသနာႏွင္ ့နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာဟု သံုးႏႉန္းသည္။5 အတူတူဟု ယူဆကာ သံုးစြဲႏုိင္ၿပီး 
ဘာသာ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာသာသနာဆုိသညမ္ွာ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႉကုိ ဆုိလုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
အဆုိပါ ေဝါဟာရ ငါးခုမွာ  ဗုဒၶဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ခရစယ္ာန္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ 
နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာဟု ဆုိလုိသည္။ 
 
သုိ႔ရာတြင၂္၀၁၄ ခႏွုစ္တြင္ သန္းေခါငစ္ာရင္း ေကာက္ယူရာတြင ္ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ 
ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာ၊ အျခားဘာသာႏွင့္ ဘာသာမရွိဟူ၍ ဘာသာ 
ခုႏွစခ္ုသတ္မွတၿပ္ီး ေရြးခ်ယ္ခုိင္းခဲ့သည္။6 ဗုဒၶဘာသာသာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာသာသနာ၊ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာသာသနာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာသာသနာႏွင္ ့ နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာတုိ႔ကုိ 
အဓပိၸါယ္မဖြင့္ထားေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔အထဲတြင ္နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာပါဝင္ေနျခင္းက 
စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္။  လက္ရွဖိြဲ႔စည္းပုံအေျခခဥံပေဒ၏ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ 
အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္တြင(္ျမနမ္ာစာသည္ ရုံးသံုးစာျဖစ္ၿပီး7 
ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒကုိ အဓပိၸါယ္ဖြင့္ဆုိရာတြင ္ျမနမ္ာစာျဖင့္ ေရးသားထားခ်က္ကုိသာ အေျချပဳရမည္ျဖစ္သည8္) 
နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာကုိ စာလံုးအႀကီးျဖင့္ ေရးထားသားျခင္းက ယင္းကုိ အျခား 
ဘာသာေလးခႏွုင့္ တတနး္တည္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းကုိ ျပလုိပု ံေပၚသည္။ ‘သာသနာ’ဆုိေသာ 
စကားလံုးကုိကား နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာ၏ေနာက္တြင ္အျခားေလးခနုည္းတူ ပူးတြဲမသံုးထားျခင္းကလည္း 
ယင္းဘာသာတြင္ အေျခခအံုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ က်မ္းစာမရွိမႉ၊ တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားၿပီး လူစႏွုင့္ က်င့္သံုးရမႉမ်ား 
မရွမိႉႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာဆုိေသာ ယံုၾကည္မႉေအာက္တြင ္ယံုၾကည္သူလူစုကုိတျခား ယံုၾကည္သူ
မ်ားႏွင္ ့ခြဲျခားထားႏုိင္မႉမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ဟန္တူသည္။ ‘လူစု’ ဆုိေသာ စကားရပ္ကုိလည္း မဖြင့္ဆုိထားေသာ္ျငား 
ဗုဒၶဘာသာကုိ လူအမ်ားစုက ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာအျဖစ ္၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခဥံပေဒက ရည္ညႊန္းထားမႉက 
ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစ ုလူစုတစခ္ုကို ပုံေဖၚရာေရာက္သည္။  ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ဆုိသညမ္ွာ 
 

ႏိုငင္ေံတာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာသာသနာေတာ္ကုိ ႏိုငင္ေံတာ္၏ ႏိုငင္ံသားအမ်ားဆံုးကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ 
ဂုဏ္ထူးဝေိသသႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ဘာသာသာသနာျဖစ္သည္ဟု ႏိုငင္ေံတာ္က အသိအမွတ္ျပဳသည္။9 

  
                                                
5 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (ေနာက္ပုိင္းတြင္ constitution), ss 361-2. 
6 Question 7, 2014 Population and Housing Census: Main Questionnaire, available at http://myanmar.unfpa.org/publications/census-
questionnaire (accessed 1 June 2017). 
7 Constitution, s 540. 
8 Constitution, s 452. 
9 Constitution, s 361. 
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ႏိုငင္ေံတာ္အဆင့္ေရာ လူအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာပါ ျမနမ္ာႏုိင္ငတံြင ္ကိုးကြယ္ၾကေသာ ဗဒုၶဘာသာကို ေထရဝါဒဟု 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္ထားၾကမႉကလည္း ေထရဝါဒႏွင္ ့မကိုက္ညီေသာ တရားမ်ားႏွင့ ္
က်င့္ၾကံမႉမ်ားကို အယူလြဲမွားကာ ျပစဒ္ဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားမႉမ်ားလည္း ေနာက္ပိငု္းတြငအ္ေသးစိတ္ 
ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာသာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာသာသနာ၊  ဟိႏၵဴဘာသာသာသနာႏွင္ ့
နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာတုိ႔ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိကုိးကြယ္ၾကေသာ လူစုတုိ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခဥံပေဒက 
လူည္းစုဟု အဓပိၺါယ္ မဖြင့္ထားေသာ္လည္း  ဗုဒၶဘာသာကုိ လူမ်ားစုဟု ဆုိထားျခင္းက 
ဗုဒၶဘာသာဝငမ္ဟုတ္သူမ်ားကုိ လူနည္းစုဟု လူ႔အုပ္စုသေဘာအရ ရညည္ႊန္းထားသက့ဲသုိ႔ ျဖစေ္နသည္။ 
ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒတြင္ ’ဘာသာေရးေၾကာင္ ့တစဖ္က္ႏငွ့္တစ္ဖက္ တစ္ဂိုဏ္းႏွင့္တစဂ္ိုဏ္း’10 
(ေနာက္တြင ္အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးထားသည္)ဟုမည္သည့္ဘာသာဝင္လူစုကုိမွ် မရညည္ႊန္းဘဲ သံုးစြဲထား
ေသာ ပဒု္မတစခ္ ုပါဝင္ေနသည္။ ယခု အဆုိပါ ဘာသာဝငမ္်ား၏ ဘာသာေရးလူဦးေရကုိ ၾကည့္ၾကမည္။ 
 
၁.၂ ျမနမ္ာႏုိငင္ရံွ ိဘာသာေရးအဝနး္အဝိငုး္ 
 
ဇယား ၁ တြင္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင ္၁၉၇၃ ခႏွုစ္မ ွ၂၀၁၄11 ခုႏွစ္အထိ ဗုဒၶဘာသာဝင၊္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္၊ 
အစၥလာမ္ဘာသာဝင၊္ နတ္ကိုးကြယ္သူ၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင၊္ အျခားဘာသာဝငႏ္ွင့္ ဘာသာမရွေိသာ လူစုမ်ား၏ 
အရြယ္အစားႏွင့္ တုိးတက္မႉႏႉွန္းကို ေဖာ္ၿပထားသည္။  ျပညန္ယ္ သုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင ္ဇယား ၂ တြင ္
ျပထားသည့္အတ္ုိင္း ဗဒုၶဘာသာဝငမ္်ားသည ္တုိင္းေဒသႀကီး ခႏွုစ္ခု၊ ျပည္နယ္ ငါးခႏွုင္ ့ေနျပညေ္တာ္တုိ႔တြင ္
လူမ်ားစ ုျဖစ္သည္။ အခ်က္ သံုးခ်က္က အထူးမွတ္သားထားသင့္သည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားသည ္ခ်င္းျပညန္ယ္တစခ္ုထဲတြင္သာ လူမ်ားစုျဖစ္ေနၿပီး ကယားျပညန္ယ္တြင ္
ဗုဒၶဘာသာဝင္လူဦးေရႏွင့္ အတူတူနီးပါး ျဖစေ္နသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ လူအမ်ား ထင္ထားၾကသလုိ 
ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္လူမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပညန္ယ္သည္လည္း ခရစ္ယာနအ္မ်ားစ ု
ကုိးကြယ္ေသာ ျပညန္ယ္တစခ္ ုမဟုတ္ဘဲ ဗဒုၶဘာသာဝင္မ်ားကသာ လူမ်ားစ ုျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
တတိယအခ်က္မွာ ဇယား ၂ တြင ္ေဖၚျပထားေသာ အစၥလာမဘ္ာသာဝင္ ရာခုိင္ႏႉန္းမွာ ဇယား ၁ 
တြင ္ေဖၚျပထားေသာ ၄.၃ ရာခုိင္ႏႉန္းထက္ နည္းေနရျခင္းမွာ သန္းေခါငစ္ာရင္းက လူတစ္သန္းအေရအတြက္ရွိေသာ 
လူတစ္စုျဖစ္သည့္ ‘ရိုဟငဂ္်ာ’12 မြတ္စလငမ္်ားကုိ ထည့္သြင္း မေကာက္ခံခဲ့ျခင္းေၾကာင္ ့ျဖစ္သည။္ 
ပိုမ်ားေသာ ရာခိငု္ႏႉန္းကို ရရွိျခင္းမွာ ထည့္သြင္း မေရတြက္ခဲေ့သာ လူမ်ားကို အေရအတြက္ 
မွန္းဆၿပီး ဘာသာဝင ္လူဦးေရ တြက္ခ်က္ရာတြင ္ထည့္သြင္းထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူပင္ ဇယား ၂ တြင ္
ပါရွိသည့္ ထူးျခားေသာ ရခိငု္ျပညန္ယ္ရွဗိုဒၶဘာသာဝင္လူမ်ားစုမာွလည္း ရိုဟငဂ္်ာမ်ားကို ထည့္သြင္းမေရတြက္
ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔၏ လူဦးေရကုိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေသာအခါတြင္ 
ရခုိင္ျပညန္ယ္သည ္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြတ္စလင္လူဦးေရက ဗဒုၶဘာသာဝင္ လူဦးေရ၏ ထက္ဝက္နီးပါး 
ရွိေနသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစခ္ု ျဖစေ္နမည္ျဖစ္သည္။ 

 
 

 
                                                
10 Constitution, s 364. 
11 ေနာက္ဆုံးသန္းေခါင္စာရင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ခံခ့ဲၿပီး ၎၏ ေရွ႕ကႏွစ္ခုကို ၁၉၇၃ ႏွင့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေကာက္ခံခ့ဲကာ 
ေနာက္ဆုံးႏွစ္ခုအၾကားတြင္ ကြာဟမႉ ၃၃ ႏွစ္ရိွခ့ဲသည္။ 
12 ‘ရုိဟင္ဂ်ာ’ဟူေသာ အမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းအခုံုျဖစ္မႉက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္မ်ားက လြန္စြာျပင္းျပခ့ဲရာ 
၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိပၺါယ္ရိွရိွေဆြးေႏြးမႉမျပဳႏုိင္ေအာင္အထိ အတားအဆီးျဖစ္ခ့ဲသည္။ 
ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကိုယ္တိုင္က ၎တို႔တြင္ ကိုယ္ႀကိဳက္ေသာနာမည္ေခၚခြင့္ရိွသည္ဟု ေျပာၾကၿပီး ျမန္မ
ာဖက္ကမူ ျမန္မာ့သမုိင္းတေလွ်ာက္လုံးတြင္ ထိုအမည္မရိွခ့ဲေသာေၾကာင့္ ‘ဘဂၤါလီ’ဆိုေသာအမည္ သို႔မဟုတ္ 
‘ရခုိင္ျပည္နယ္မွမြတ္စလင္မ်ား’ဆိုေသာအမည္ကိုသာ သုံးသင့္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ 
‘ရုိဟင္ဂ်ာ’ဆိုေသာ အမည္ကို သုံးစြဲထားသည့္အေၾကာင္းႏွစ္ခုမွာ ၎တို႔၏ ကိုယ္ႀကိဳက္ေသာနာမည္ကို ေခၚခြင့္ရိွျခင္းကုိ 
ေလးစားျခင္းႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာဆိုမွ ပုိသိၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ဇယား ၁။ ၁၉၇၃၊ ၁၉၈၃ ႏငွ့္ ၂၀၁၄ သနး္ေခါငစ္ာရငး္မ်ားအရ ဘာသာေရးလဥူးီေရ13 
 
 

ဘာသာ ရာခိငုႏ္ႉနး္ 
 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 

နတ္ကုိးကြယ္ေသာဘာသာ
ဝင္ 
 

2.2 1.2 0.8 

အျခား 
 

0.1 0.1 0.2 

ဘာသာမရိွ 
 

0.1 
ထက္နည္း 

0.1 
ထက္နည္း 

0.1 

 
ဇယား ၂။ ျပညန္ယမ္်ားႏွင့္ တိငုး္ေဒသႀကးီမ်ားရွ ိဘာသာေရးလဥူးီေရ14 

 
 

ျပညန္ယ/္တို
ငး္ေဒ
သႀကးီ 

ဗုဒၶဘာ
သာဝင္ 

 

ခရစ္ယာန္ဘာ
သာဝင္ 

 

အစၥလာမ္
ဘာသာဝင္ 

 

ဟိႏၵဴဘာ
သာဝင္ 

 

နတ္ကုိး
ကြ

ယ္ေသာ
ဘာသာ
ဝင္ 

 

အျခား 
 

ဘာသာမ
ရိွ 

 

မေရတြ
က္ခ့ဲေသာလူဦးေရ 

 

ျ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 69,753 

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  

ရခိုင္ 96.2 1.8 1.4 0.5 0.1 0.0 0.0 1,090,000 

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  

                                                
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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ႏိုငင္ေံတာ္အဆင့္ေရာ လူအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာပါ ျမနမ္ာႏုိင္ငတံြင ္ကိုးကြယ္ၾကေသာ ဗဒုၶဘာသာကို ေထရဝါဒဟု 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္ထားၾကမႉကလည္း ေထရဝါဒႏွင္ ့မကိုက္ညီေသာ တရားမ်ားႏွင့ ္
က်င့္ၾကံမႉမ်ားကို အယူလြဲမွားကာ ျပစဒ္ဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားမႉမ်ားလည္း ေနာက္ပိငု္းတြငအ္ေသးစိတ္ 
ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာသာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာသာသနာ၊  ဟိႏၵဴဘာသာသာသနာႏွင္ ့
နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာတုိ႔ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိကုိးကြယ္ၾကေသာ လူစုတုိ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခဥံပေဒက 
လူည္းစုဟု အဓပိၺါယ္ မဖြင့္ထားေသာ္လည္း  ဗုဒၶဘာသာကုိ လူမ်ားစုဟု ဆုိထားျခင္းက 
ဗုဒၶဘာသာဝငမ္ဟုတ္သူမ်ားကုိ လူနည္းစုဟု လူ႔အုပ္စုသေဘာအရ ရညည္ႊန္းထားသက့ဲသုိ႔ ျဖစေ္နသည္။ 
ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒတြင္ ’ဘာသာေရးေၾကာင္ ့တစဖ္က္ႏငွ့္တစ္ဖက္ တစ္ဂိုဏ္းႏွင့္တစဂ္ိုဏ္း’10 
(ေနာက္တြင ္အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးထားသည္)ဟုမည္သည့္ဘာသာဝင္လူစုကုိမွ် မရညည္ႊန္းဘဲ သံုးစြဲထား
ေသာ ပဒု္မတစခ္ ုပါဝင္ေနသည္။ ယခု အဆုိပါ ဘာသာဝငမ္်ား၏ ဘာသာေရးလူဦးေရကုိ ၾကည့္ၾကမည္။ 
 
၁.၂ ျမနမ္ာႏုိငင္ရံွ ိဘာသာေရးအဝနး္အဝိငုး္ 
 
ဇယား ၁ တြင္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင ္၁၉၇၃ ခႏွုစ္မ ွ၂၀၁၄11 ခုႏွစ္အထိ ဗုဒၶဘာသာဝင၊္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္၊ 
အစၥလာမ္ဘာသာဝင၊္ နတ္ကိုးကြယ္သူ၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင၊္ အျခားဘာသာဝငႏ္ွင့္ ဘာသာမရွေိသာ လူစုမ်ား၏ 
အရြယ္အစားႏွင့္ တုိးတက္မႉႏႉွန္းကို ေဖာ္ၿပထားသည္။  ျပညန္ယ္ သုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင ္ဇယား ၂ တြင ္
ျပထားသည့္အတ္ုိင္း ဗဒုၶဘာသာဝငမ္်ားသည ္တုိင္းေဒသႀကီး ခႏွုစ္ခု၊ ျပည္နယ္ ငါးခႏွုင္ ့ေနျပညေ္တာ္တုိ႔တြင ္
လူမ်ားစ ုျဖစ္သည္။ အခ်က္ သံုးခ်က္က အထူးမွတ္သားထားသင့္သည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားသည ္ခ်င္းျပညန္ယ္တစခ္ုထဲတြင္သာ လူမ်ားစုျဖစ္ေနၿပီး ကယားျပညန္ယ္တြင ္
ဗုဒၶဘာသာဝင္လူဦးေရႏွင့္ အတူတူနီးပါး ျဖစေ္နသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ လူအမ်ား ထင္ထားၾကသလုိ 
ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္လူမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပညန္ယ္သည္လည္း ခရစ္ယာနအ္မ်ားစ ု
ကုိးကြယ္ေသာ ျပညန္ယ္တစခ္ ုမဟုတ္ဘဲ ဗဒုၶဘာသာဝင္မ်ားကသာ လူမ်ားစ ုျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
တတိယအခ်က္မွာ ဇယား ၂ တြင ္ေဖၚျပထားေသာ အစၥလာမဘ္ာသာဝင္ ရာခုိင္ႏႉန္းမွာ ဇယား ၁ 
တြင ္ေဖၚျပထားေသာ ၄.၃ ရာခုိင္ႏႉန္းထက္ နည္းေနရျခင္းမွာ သန္းေခါငစ္ာရင္းက လူတစ္သန္းအေရအတြက္ရွိေသာ 
လူတစ္စုျဖစ္သည့္ ‘ရိုဟငဂ္်ာ’12 မြတ္စလငမ္်ားကုိ ထည့္သြင္း မေကာက္ခံခဲ့ျခင္းေၾကာင္ ့ျဖစ္သည။္ 
ပိုမ်ားေသာ ရာခိငု္ႏႉန္းကို ရရွိျခင္းမွာ ထည့္သြင္း မေရတြက္ခဲေ့သာ လူမ်ားကို အေရအတြက္ 
မွန္းဆၿပီး ဘာသာဝင ္လူဦးေရ တြက္ခ်က္ရာတြင ္ထည့္သြင္းထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူပင္ ဇယား ၂ တြင ္
ပါရွိသည့္ ထူးျခားေသာ ရခိငု္ျပညန္ယ္ရွဗိုဒၶဘာသာဝင္လူမ်ားစုမာွလည္း ရိုဟငဂ္်ာမ်ားကို ထည့္သြင္းမေရတြက္
ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔၏ လူဦးေရကုိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေသာအခါတြင္ 
ရခုိင္ျပညန္ယ္သည ္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြတ္စလင္လူဦးေရက ဗဒုၶဘာသာဝင္ လူဦးေရ၏ ထက္ဝက္နီးပါး 
ရွိေနသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစခ္ု ျဖစေ္နမည္ျဖစ္သည္။ 

 
 

 
                                                
10 Constitution, s 364. 
11 ေနာက္ဆုံးသန္းေခါင္စာရင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ခံခ့ဲၿပီး ၎၏ ေရွ႕ကႏွစ္ခုကို ၁၉၇၃ ႏွင့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေကာက္ခံခဲ့ကာ 
ေနာက္ဆုံးႏွစ္ခုအၾကားတြင္ ကြာဟမႉ ၃၃ ႏွစ္ရိွခ့ဲသည္။ 
12 ‘ရုိဟင္ဂ်ာ’ဟူေသာ အမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းအခုံုျဖစ္မႉက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္မ်ားက လြန္စြာျပင္းျပခဲ့ရာ 
၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိပၺါယ္ရိွရိွေဆြးေႏြးမႉမျပဳႏုိင္ေအာင္အထိ အတားအဆီးျဖစ္ခ့ဲသည္။ 
ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကိုယ္တိုင္က ၎တို႔တြင္ ကိုယ္ႀကိဳက္ေသာနာမည္ေခၚခြင့္ရိွသည္ဟု ေျပာၾကၿပီး ျမန္မ
ာဖက္ကမူ ျမန္မာ့သမုိင္းတေလွ်ာက္လုံးတြင္ ထိုအမည္မရိွခ့ဲေသာေၾကာင့္ ‘ဘဂၤါလီ’ဆိုေသာအမည္ သို႔မဟုတ္ 
‘ရခုိင္ျပည္နယ္မွမြတ္စလင္မ်ား’ဆိုေသာအမည္ကိုသာ သုံးသင့္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ 
‘ရုိဟင္ဂ်ာ’ဆိုေသာ အမည္ကို သုံးစြဲထားသည့္အေၾကာင္းႏွစ္ခုမွာ ၎တို႔၏ ကိုယ္ႀကိဳက္ေသာနာမည္ကို ေခၚခြင့္ရိွျခင္းကုိ 
ေလးစားျခင္းႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာဆိုမွ ပုိသိၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ဇယား ၁။ ၁၉၇၃၊ ၁၉၈၃ ႏငွ့္ ၂၀၁၄ သနး္ေခါငစ္ာရငး္မ်ားအရ ဘာသာေရးလဥူးီေရ13 
 
 

ဘာသာ ရာခိငုႏ္ႉနး္ 
 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 

နတ္ကုိးကြယ္ေသာဘာသာ
ဝင္ 
 

2.2 1.2 0.8 

အျခား 
 

0.1 0.1 0.2 

ဘာသာမရိွ 
 

0.1 
ထက္နည္း 

0.1 
ထက္နည္း 

0.1 

 
ဇယား ၂။ ျပညန္ယမ္်ားႏွင့္ တိငုး္ေဒသႀကးီမ်ားရွ ိဘာသာေရးလဥူးီေရ14 

 
 

ျပညန္ယ/္တို
ငး္ေဒ
သႀကးီ 

ဗုဒၶဘာ
သာဝင္ 

 

ခရစ္ယာန္ဘာ
သာဝင္ 

 

အစၥလာမ္
ဘာသာဝင္ 

 

ဟိႏၵဴဘာ
သာဝင္ 

 

နတ္ကုိး
ကြ

ယ္ေသာ
ဘာသာ
ဝင္ 

 

အျခား 
 

ဘာသာမ
ရိွ 

 

မေရတြ
က္ခ့ဲေသာလူဦးေရ 

 

ျ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 69,753 

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  

ရခိုင္ 96.2 1.8 1.4 0.5 0.1 0.0 0.0 1,090,000 

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  

                                                
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 0.0  

မႏၱေလး 95.7 1.1 3.0 0.2 0.0 0.0 0.0  

ရန္ကုန္ 91.0 3.2 4.7 1.0 - 0.1 -  

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အခနး္ ၂ 
ဘာသာေရးလြတလ္ပခ္ြင့္ႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား ၿငမိး္ခ်မး္စြာေနႏုိင္ေရး 
အတြက ္ဖြဲ႔စညး္ပုအံေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ားတြင ္ျပဌာနး္ထားခ်ကမ္်ား 

 
၂.၁ ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခဥံပေဒတြင ္ျပဌာနး္ထားခ်ကမ္်ား 
 
ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ကုိ အာမခရံန္အလုိ႔ငွာ ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒက ေဖၚျပထားသညမ္ွာ 
 

ၿငိမဝ္ပ္ပိျပားေရးႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ေသ ာ္လည္းေကာင္း၊ဤဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခဥံပေဒပါ အျခားျပဌာန္း 
ခ်က္တုိ႔ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္လွ်င္ ႏိငု္ငံသားတုိင္းသည္ဘာသာ 
သာသနာေရး တြင္လြတ္လပစ္ြာယူဆႏုိင္ေသာအခြင့္အေရး၊လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္တညေ္ဆာက္ 
ႏိုငေ္သာ အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ အညအီမွ်  ရရွိေစရမည္။15 

 
ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒက ဘာသာေရးကို အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကုိလည္း တားျမစ္ထားသည္။ 
 

ႏိုငင္ေံတာ္သည ္ျပညေ္ထာငစ္ုသမၼတျမနမ္ာႏုိင္ငေံတာ္၏ မညသ္ည့္ႏိငု္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳ း၊ ဇာတိ၊ 
ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၊ရာထူးဌာနႏၱရ၊အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႉ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိုးသမီး၊ ဆင္းရခဲ်မ္းသာ 
တုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႉမရွေိစရ။16 

 
အထက္တြင ္အာမခံထားေသာ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားမႉမ ွေသြဖည္၍ 
ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒက ဘာသာတရားတုိ႔ကုိ နာမည္တပ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳထားကာ ယင္းတုိ႔ကုိ 
ႏိုငင္ေံတာ္က အကာအကြယ္ႏငွ္ ့အေထာက္အပ့ံေပးမည္ဟုလည္း ဆုိထားျပန္သည္။ 
 

ႏိုငင္ေံတာ္သည ္ဗုဒၶဘာသာသာသနာေတာ္ကုိ ႏိုငင္ေံတာ္၏ ႏိုငင္ံသားအမ်ားဆံုး ကုိးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ 
ဂုဏ္ထူးဝေိသသႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဘာသာသာသနာျဖစ္သည္ဟု ႏိုငင္ေံတာ္က အသိအမွတ္ျပဳသည္။17 

 
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ခရစယ္ာနဘ္ာသာသာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာသာသနာ၊ ဟႏိၵဴဘာသာသာသနာႏွင့္ 
နတက္ုိးကြယေ္သာဘာသာတို႔ကိ ု ဤဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္ေသာေန႔၌ ႏိငု္ငံေတာ္တြင ္
ရွိေနၾကေသာ ကိုးကြယရ္ာဘာသာမ်ားဟူ၍ အသိအမတွ္ျပဳသည္။18 
 
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အသိအမတွ္ျပဳထားေသာ ဘာသာသာသနာမ်ားကုိ တတ္ႏိငု္သမွ် ကူညီေစာင့္ေရွာက ္
မည္။19  

 
အေသအခ်ာ ဖတ္ၾကည့္လွ်င ္ပထမပဒု္မႏွစ္ခကု ႏိုင္ငသံားအမ်ားစကုုိးကြယ္ေသာ 
အထူးဝိေသသႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ဗဒုၶဘာသာႏွင္ ့အျခားဘာသာေလးခအုၾကား တန္းတူမႉကုိ 
ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒက ရညည္ႊန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရမည္။ ထုိ အထူးဘာသာသာသနာဆုိေသာ စကားရပ္ကို 

                                                
15 Constitution, s 34. 
16 Constitution, s 348. 
17 Constitution, s 361. 
18 Constitution, s 362. 
19 Constitution, s 363. 
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မေကြး 98.8 0.7 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0  

မႏၱေလး 95.7 1.1 3.0 0.2 0.0 0.0 0.0  

ရန္ကုန္ 91.0 3.2 4.7 1.0 - 0.1 -  

ဧရာဝတီ 92.1 6.3 1.4 0.1 0.0 0.1 0.0  

ေနျပည္ေတာ ္ 96.8 1.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အခနး္ ၂ 
ဘာသာေရးလြတလ္ပခ္ြင့္ႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား ၿငမိး္ခ်မး္စြာေနႏုိင္ေရး 
အတြက ္ဖြဲ႔စညး္ပုအံေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ားတြင ္ျပဌာနး္ထားခ်ကမ္်ား 

 
၂.၁ ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခဥံပေဒတြင ္ျပဌာနး္ထားခ်ကမ္်ား 
 
ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ကုိ အာမခရံန္အလုိ႔ငွာ ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒက ေဖၚျပထားသညမ္ွာ 
 

ၿငိမဝ္ပ္ပိျပားေရးႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ေသ ာ္လည္းေကာင္း၊ဤဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခဥံပေဒပါ အျခားျပဌာန္း 
ခ်က္တုိ႔ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္လွ်င္ ႏိငု္ငံသားတုိင္းသည္ဘာသာ 
သာသနာေရး တြင္လြတ္လပစ္ြာယူဆႏုိင္ေသာအခြင့္အေရး၊လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္တညေ္ဆာက္ 
ႏိုငေ္သာ အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ အညအီမွ်  ရရွိေစရမည္။15 

 
ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒက ဘာသာေရးကို အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကုိလည္း တားျမစ္ထားသည္။ 
 

ႏိုငင္ေံတာ္သည္ ျပညေ္ထာငစ္ုသမၼတျမနမ္ာႏုိင္ငေံတာ္၏ မညသ္ည့္ႏိငု္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳ း၊ ဇာတိ၊ 
ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၊ရာထူးဌာနႏၱရ၊အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႉ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိုးသမီး၊ ဆင္းရခဲ်မ္းသာ 
တုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႉမရွေိစရ။16 

 
အထက္တြင္ အာမခံထားေသာ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားမႉမ ွေသြဖည္၍ 
ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒက ဘာသာတရားတုိ႔ကုိ နာမည္တပ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳထားကာ ယင္းတုိ႔ကုိ 
ႏိုငင္ေံတာ္က အကာအကြယ္ႏငွ္ ့အေထာက္အပ့ံေပးမည္ဟုလည္း ဆုိထားျပန္သည္။ 
 

ႏိုငင္ေံတာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာသာသနာေတာ္ကုိ ႏိုငင္ေံတာ္၏ ႏိုငင္ံသားအမ်ားဆံုး ကုိးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ 
ဂုဏ္ထူးဝေိသသႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဘာသာသာသနာျဖစ္သည္ဟု ႏိုငင္ေံတာ္က အသိအမွတ္ျပဳသည္။17 

 
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ခရစယ္ာနဘ္ာသာသာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာသာသနာ၊ ဟႏိၵဴဘာသာသာသနာႏွင့္ 
နတက္ုိးကြယေ္သာဘာသာတို႔ကိ ု ဤဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္ေသာေန႔၌ ႏိငု္ငံေတာ္တြင ္
ရွိေနၾကေသာ ကိုးကြယရ္ာဘာသာမ်ားဟူ၍ အသိအမတွ္ျပဳသည္။18 
 
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အသိအမတွ္ျပဳထားေသာ ဘာသာသာသနာမ်ားကုိ တတ္ႏိငု္သမွ် ကူညီေစာင့္ေရွာက ္
မည္။19  

 
အေသအခ်ာ ဖတ္ၾကည့္လွ်င ္ပထမပဒု္မႏွစ္ခကု ႏိုင္ငသံားအမ်ားစကုုိးကြယ္ေသာ 
အထူးဝိေသသႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ဗဒုၶဘာသာႏွင္ ့အျခားဘာသာေလးခအုၾကား တန္းတူမႉကုိ 
ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒက ရညည္ႊန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရမည္။ ထုိ အထူးဘာသာသာသနာဆုိေသာ စကားရပ္ကို 

                                                
15 Constitution, s 34. 
16 Constitution, s 348. 
17 Constitution, s 361. 
18 Constitution, s 362. 
19 Constitution, s 363. 
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အစိုးရႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစုက ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခဥံပေဒ အတညျ္႔ပဳ ျပဌာန္းခဲေ့သာ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္ကစ၍ သုိ႔မဟုတ္ အာဏာတညခ္ဲေ့သာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇနန္ဝါရ ီ၃၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ေပၚေပၚထင္ထင ္
ရညည္ႊန္းသံုးစြဲသည္ကို မေတြ႔႔ရေသးေပ။ ဗုဒၶဘာသာသည္ လူဥးီေရအရ၊ လူမႉေရးအရႏွင္ ့
ႏိုငင္ေံရးတြငပ္ါ အငအ္ားၾကီးမားေသာ ဘာသာသာသနာျဖစ္ေနၿပီးသည့္အေလ်ာက္ ယင္း၏ 
ဥပေဒတြင္ ေဖၚျပထားခ်က္ကို သတိမမူမိျခင္းျဖစႏ္ိုင္သလုိ မလုိအပ္သည္လည္း ျဖစႏ္ိုင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ယခငအ္ပု္ခ်ဳပခ္ဲ့သည့္စစ္အစိုးရ (ႏိုငင္ေံတာ္ၿငိမဝ္ပပ္ိျပားမႉတည္ေဆာက္ေ
ရးအဖြဲ႕(နဝတ)/ႏိငုင္ံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ) (၁၉၈၈-
၂၀၁၁)) ၏ လက္ေအာက္တြင္ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ အဆုိပါ အထူးဘာသာသာသနာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
သေဘာတူသည္၊ မတူသည္ကုိ လူထုအတြင္း ေဆြးေႏြးၾကမႉမ်ား မရွခိဲေ့ပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
အထူးဘာသာသာသနာစကားရပႏ္ငွ့္ ယင္းကို သံုးစြဲၿပီး အင္အားၾကီးမားေသာ ဘာသာကုိ ျမငွ့္တင္ရာတြင ္
အသံုးျပဳႏုိင္စြမ္းႏငွ့္ လူနည္းစုဘာသာမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံရာတြင္ အသံုးျပဳႏုိငစ္ြမ္းကို 
လူထုအၾကား သိရွိနားလည္ထားမႉ မရွေိပ။ 
  
အထက္ပါ ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခဥံပေဒပါ ပဒု္မသံုးခု (ဆုိလုိသည္မွာ ပုဒမ္ ၃၆၁ မွ ၃၆၃ အထိ) က ႏိငုင္ံေတာ္သည္  
ဗုဒၶဘာသာသာသနာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာသာသနာ၊ အစၥလာမဘ္ာသာသာသနာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာသာသနာႏွင့္ 
နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာတုိ႔ကုိသာလွ်င္ ဘာသာမ်ားဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ကာကြယ္မည္ဟု ဆုိလုိသည္။ 
ယင္းက အဆုိပါ ဘာသာ ငါးခုမ ွတစ္ခခုႏွုင္ ့မသက္ဆုိငေ္သာ သုိ႔မဟုတ္ အတိအက် ဆက္ႏြယ္ေနျခင္းမရွေိသာ 
အျခားေသာ ယံုၾကညမ္ႉမ်ား၊ တရားမ်ားႏွင္ ့က်င့္ၾကံမႉမ်ားအတြက္ ဥပေဒမရွိသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ေစသည္ကုိ  ေနာက္တြင ္
အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးသြားမည့္ ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းကြဲမ်ားႏွင္ ့ေသးငယ္ေသာ ခရစ္ယာန ္
ဂိုဏ္းအသစ္မ်ား တြင္ ေတြ႔ရမည္။ အေရးႀကီးသည္မာွ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္းဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္တြင ္အပါအဝငျ္
ဖစ္သည္ဟု လက္ခံထားၿပီးျဖစ္သည္ ့ဘာသာေရးမ ွလြတ္လပခ္ြင့္ကုိေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း၊ 
အကာအကြယ္ျပဳထားျခင္းမရွေိပ။20  
 
မည္သုိ႔ပင္ တိတိက်က် မရွိေစကာမ ူအထက္ပါအဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားသည္ လူအမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
ဥပေဒႏွင့္ လူမႉဘဝတြငပ္ါဝင္သည့္ ဘာသာေရးကို ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခဥံပေဒအရ လူတစေ္ယာက္ခ်င္းစီ၏ ပုဂၢလိက 
ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ဆုိသည္ထက္ လူအုပ္စအုလုိက္ က်င့္ၾကံမႉမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားဟု 
ပိုမိရုႉျမင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။  လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ပဂုၢလိကဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ကုိ အျပည္ျပည္ဆုိငရ္ာ 
ဥပေဒတြင္ တိတိက်က် အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ ျမငွ့္တင္ထားသည္ (အထူးသျဖင့္ အျပညျ္ပည္ဆုိင္ရာ 
လူအခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း ပဒု္မ ၁၈၊ ႏိုငင္သံားႏွင့္ ႏိုငင္ေံရးအခြင့္အေရးဆုိငရ္ာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ ္
ပုဒမ္ ၁၈ ႏွင္ ့ဘာသာေရးသုိ႔မဟုတ္ ယံုၾကညမ္ႉအေပၚ အေျခခၿံပးီ သည္းမခံမံႉႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႉပုစံအံားလံုးကုိ 
အဆံုးသတ္ေစရမည့္ ေၾကညာစာတမ္း) ေအာက္တြငေ္တြ႔ရမည္ ့ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစေ္ပၚခဲ့သည့္ ဘာ 
သာတစ္ခအုတြင္း ပဋပိကၡျဖစ္မႉႏွင္ ့ဝိဝါဒကြဲျပားမႉမ်ား၏ ဥပမာမ်ားတြင္ဘာသာေရးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
လူတစ္ဦးခ်င္းထက္ လူအပုစ္ုလုိက္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဦးစားေပးထားျခင္းက သေဘာထားကြဲလဲြမႉႏွင့္ ပဋပိကၡကုိ 
လက္ေတြ႔တြင္ ျဖစေ္ပၚေစႏုိင္သညကို္ ေတြ႔ရမည။္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ “အပု္စုတစ္ခုသည္ အပုစ္ုဝငမ္ဟုတ္ေသာ 
သူမ်ားႏွင့္သာမက အပု္စအုတြင္းရွိ သေဘာထားမတူညေီသာ အုပစ္ုငယ္မ်ားႏွင္ ့အျခား အပု္စဝုင္မ်ားႏွင့္ပါ 
ပဋပိကၡျဖစ္ေစႏုိင္သည့္”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. 

ဘာသာေရးႏွင္ ့ပတသ္က္ေသာ လြတလ္ပခ္ြင့္မ်ားကုိ ေယဘယု် အာမခံၿပးီသည့္ေနာက ္ဖြဲ႔စည္္း 
ပုံအေျခခဥံပေဒက တျပိဳင္တညး္ ကန္႔သတ္ထားျပန္ေသးသည္။ ပါေနက်ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ၿငိ
မ္ဝပပ္ိ ျပားေရး၊ ျပည္သူ႔ကုိယ္က်င့္တရား၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခဥံပေဒပါအျခားျပဌာ
န္းခ်က္မ်ားတုိ႔အျပင္ ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခဥံပေဒက ေနာက္ထပ ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိေသးသည္။ 
 

(က)ဘာသာသာသနာေရးဆုိငရ္ာ ကိုးကြယ္တည္ေဆာက္မႉသည ္စီးပြားေရး၊ ဘဏၭာေရး၊ ႏိငု္ငေံရးႏွင့္ 
အျခားေလာကီေရးရာ ေဆာင္ရြက္မႉတစခ္ခုုႏွင့္ ဆက္စပေ္နပါကပုဒမ္ ၃၄ ပါဘာသာသာသနာေရး 
ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားတြင ္မပါဝင္ေစရ။ 
(ခ)ထုိသုိ႔ ဘာသာသာသနာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လြတ္လပေ္သာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေပးထားေသာ္လည္း   
အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးကိစၥႏွင့္ ျပဳျပငေ္ရးကိစၥတို႔အတြက္ ႏိုငင္ေံတာ္၏ ဥပေဒျပဳျခင္းကို မတားျမစ္ရ။22 

 
အဆုိပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးတုိ႔သည္ ေဝဝါးၿပီး တိတိက်က် 
မရွေိပ။ ေလးေလးနက္နက္ ဘာသာျပန္ျခင္း၊ သေဘာထားျပ ျဳခင္းႏငွ့္ သံုးသပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳရနအ္လုိ႔ငွာ ထုိသုိ႔ 
လုပ္ႏိငု္ရန္ အခြင့္အာဏာရွေိသာ ျမနမ္ာႏုိင္ငေံတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခဥံပေဒဆုိငရ္ာခုံရုံး23က  မလုပဖ္းူေသးသလုိ 
ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း ပန္ၾကားျခင္းမ်ိဳး မရွေိသးေပ။ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ဘာသာတစခ္ုခုကုိ က်င့္သံုးျခင္းႏွင္ ့
ပတ္သက္ၿပီး ‘စီးပြားေရး၊ ဘဏၭာေရး၊ ႏိုငင္ေံရးႏွင့္ အျခားေလာကီေရးရာ ေဆာင္ရြက္မႉတစ္ခခုု’ ဆုိသညမ္ွာ လြန္စြာ 
က်ယ္ေျပာၿပီး ကန္႔သတ္ခ်ဳပခ္်ယ္သည္ဟု ထင္ရသည္။  
 
‘ေလာကီေရးရာ’ေဆာငရ္ြက္မႉမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားမႉႏွင္ ့ဆက္စပေ္နသေယာင္ရွိၿပီး 
ဘာသာေရးကုိ ႏိငုင္ံေရးတြင္ အသံုးခ်မႉ (ဝါ) တလြဲသံုးမႉ (ဝါ) အလြဲသံုးစားျပဳမႉကုိ ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခဥံပေဒက 
အတိအလင္း တားျမစ္ထားသည္။ 
 

ႏိုငင္ေံရးကိစၥအလုိ႔ငွာ ဘာသာသာသနာကို အလြဲသံုးစားမျပဳရ။ ထုိ႔ျပင္ လူမ်ိဳးေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဘာသာေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္၊ တစ္ဂိုဏ္းႏငွ့္ တစ္ဂိုဏ္း မနု္းတီးျခင္း၊ 
ရနမ္ူျခင္း၊ စိတ္ဝမ္းကြဲျခင္းတစ္မ်ိဳ းမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာရန ္
အေၾကာင္းရွေိသာအျပဳအမူသည္ဤ ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခဥံပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ ထုိအျပဳအမူမ်ိဳ းအတြက္ 
ျပစဒ္ဏ္ေပးႏုိင္ရန ္ဥပေဒျပဌာန္းႏိငု္သည္။24 

 
ဤပုဒမ္ ၃၆၄ သည္ အေၾကာင္းႏွစခ္ုအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ပထမအားျဖင့္ ယင္းက  ဘာသာေရးကုိ ႏိုငင္ေံရးတြင္ 
အသံုးခ်မႉ (ဝါ) တလြဲသံုးမႉ (ဝါ) အလြဲသံုးစားျပဳမႉကုိ တားျမစ္ထားသည္။ ဒုတိယအားျဖင္ ့
ယင္းက ဘာသာေရးအပုစ္မု်ားအၾကား မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မျူခင္း၊ စတ္ိဝမ္းကြဲျခင္းတစ္မ်ိဳ းမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာေစျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ျမငွ့္တင္ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။ မွတ္သားရမည္မာွ ပုဒမ္ ၄၅၇ ခု ပါဝင္ေသာ 
ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ခုလံုးတြင္ ‘ဘာသာေရးအပုစ္’ု ဆုိေသာ စကားလံုးကုိ သံုးထားေသာ 
တစ္ခုတည္းေသာ ပုဒမ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ‘ႏိငု္ငေံတာ္အတြင္းရွ ိ
ဥပေဒအားလံုး၏ အေျခခံဥပေဒ’25 ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာသာေရးအပု္စမု်ားအၾကား 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္မႉကုိ ျပဌာန္းထားေသာ တစ္ခတုည္းေသာ ဥပေဒ 
မဟုတ္ေပ။ ယင္းရညရ္ြယ္ခ်က္အတြက္ တညရ္ွိေနေသာ အျခား ဥပေဒမ်ားကုိ ေအာက္တြင ္ေဆြးေႏြးမည္။ 

                                                
22 Constitution, s 360. 
23 Constitution, s 46. 
24 Constitution, s 364. 
25 Constitution, s 449. 
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အစိုးရႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစုက ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခဥံပေဒ အတညျ္႔ပဳ ျပဌာန္းခဲေ့သာ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္ကစ၍ သုိ႔မဟုတ္ အာဏာတညခ္ဲေ့သာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇနန္ဝါရ ီ၃၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ေပၚေပၚထင္ထင ္
ရညည္ႊန္းသံုးစြဲသည္ကို မေတြ႔႔ရေသးေပ။ ဗုဒၶဘာသာသည္ လူဥးီေရအရ၊ လူမႉေရးအရႏွင္ ့
ႏိုငင္ေံရးတြငပ္ါ အငအ္ားၾကီးမားေသာ ဘာသာသာသနာျဖစ္ေနၿပီးသည့္အေလ်ာက္ ယင္း၏ 
ဥပေဒတြင္ ေဖၚျပထားခ်က္ကို သတိမမူမိျခင္းျဖစႏ္ိုင္သလုိ မလုိအပ္သည္လည္း ျဖစႏ္ိုင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ယခငအ္ပု္ခ်ဳပခ္ဲ့သည့္စစ္အစိုးရ (ႏိုငင္ေံတာ္ၿငိမဝ္ပပ္ိျပားမႉတည္ေဆာက္ေ
ရးအဖြဲ႕(နဝတ)/ႏိငုင္ံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ) (၁၉၈၈-
၂၀၁၁)) ၏ လက္ေအာက္တြင္ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ အဆုိပါ အထူးဘာသာသာသနာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
သေဘာတူသည္၊ မတူသည္ကုိ လူထုအတြင္း ေဆြးေႏြးၾကမႉမ်ား မရွခိဲေ့ပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
အထူးဘာသာသာသနာစကားရပႏ္ငွ့္ ယင္းကို သံုးစြဲၿပီး အင္အားၾကီးမားေသာ ဘာသာကုိ ျမငွ့္တင္ရာတြင ္
အသံုးျပဳႏုိင္စြမ္းႏငွ့္ လူနည္းစုဘာသာမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံရာတြင္ အသံုးျပဳႏုိငစ္ြမ္းကို 
လူထုအၾကား သိရွိနားလည္ထားမႉ မရွေိပ။ 
  
အထက္ပါ ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခဥံပေဒပါ ပဒု္မသံုးခု (ဆုိလုိသည္မွာ ပုဒမ္ ၃၆၁ မွ ၃၆၃ အထိ) က ႏိငုင္ံေတာ္သည္  
ဗုဒၶဘာသာသာသနာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာသာသနာ၊ အစၥလာမဘ္ာသာသာသနာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာသာသနာႏွင့္ 
နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာတုိ႔ကုိသာလွ်င္ ဘာသာမ်ားဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ကာကြယ္မည္ဟု ဆုိလုိသည္။ 
ယင္းက အဆုိပါ ဘာသာ ငါးခုမွ တစ္ခခုႏွုင္ ့မသက္ဆုိငေ္သာ သုိ႔မဟုတ္ အတိအက် ဆက္ႏြယ္ေနျခင္းမရွေိသာ 
အျခားေသာ ယံုၾကညမ္ႉမ်ား၊ တရားမ်ားႏွင္ ့က်င့္ၾကံမႉမ်ားအတြက္ ဥပေဒမရွိသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ေစသည္ကုိ  ေနာက္တြင ္
အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးသြားမည့္ ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းကြဲမ်ားႏွင္ ့ေသးငယ္ေသာ ခရစ္ယာန္ 
ဂိုဏ္းအသစ္မ်ား တြင္ ေတြ႔ရမည္။ အေရးႀကီးသည္မာွ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္းဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္တြင ္အပါအဝငျ္
ဖစ္သည္ဟု လက္ခံထားၿပီးျဖစ္သည္ ့ဘာသာေရးမ ွလြတ္လပခ္ြင့္ကုိေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း၊ 
အကာအကြယ္ျပဳထားျခင္းမရွေိပ။20  
 
မည္သုိ႔ပင္ တိတိက်က် မရွိေစကာမူ အထက္ပါအဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားသည္ လူအမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
ဥပေဒႏွင့္ လူမႉဘဝတြငပ္ါဝင္သည့္ ဘာသာေရးကို ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခဥံပေဒအရ လူတစေ္ယာက္ခ်င္းစီ၏ ပုဂၢလိက 
ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ဆုိသည္ထက္ လူအုပ္စအုလုိက္ က်င့္ၾကံမႉမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားဟု 
ပိုမိရုႉျမင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။  လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ပဂုၢလိကဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ကုိ အျပည္ျပည္ဆုိငရ္ာ 
ဥပေဒတြင္ တိတိက်က် အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ ျမငွ့္တင္ထားသည္ (အထူးသျဖင့္ အျပညျ္ပည္ဆုိင္ရာ 
လူအခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း ပဒု္မ ၁၈၊ ႏိုငင္သံားႏွင့္ ႏိုငင္ေံရးအခြင့္အေရးဆုိငရ္ာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ ္
ပုဒမ္ ၁၈ ႏွင္ ့ဘာသာေရးသုိ႔မဟုတ္ ယံုၾကညမ္ႉအေပၚ အေျခခၿံပးီ သည္းမခံမံႉႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႉပုစံအံားလံုးကုိ 
အဆံုးသတ္ေစရမည့္ ေၾကညာစာတမ္း) ေအာက္တြငေ္တြ႔ရမည္ ့ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစေ္ပၚခဲ့သည့္ ဘာ 
သာတစ္ခအုတြင္း ပဋပိကၡျဖစ္မႉႏွင္ ့ဝိဝါဒကြဲျပားမႉမ်ား၏ ဥပမာမ်ားတြင္ဘာသာေရးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
လူတစ္ဦးခ်င္းထက္ လူအပုစ္ုလုိက္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဦးစားေပးထားျခင္းက သေဘာထားကြဲလဲြမႉႏွင့္ ပဋပိကၡကုိ 
လက္ေတြ႔တြင္ ျဖစေ္ပၚေစႏုိင္သညကို္ ေတြ႔ရမည။္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ “အပု္စုတစ္ခုသည္ အပုစ္ုဝငမ္ဟုတ္ေသာ 
သူမ်ားႏွင့္သာမက အပု္စအုတြင္းရွိ သေဘာထားမတူညေီသာ အုပစ္ုငယ္မ်ားႏွင္ ့အျခား အပု္စဝုင္မ်ားႏွင့္ပါ 
ပဋပိကၡျဖစ္ေစႏုိင္သည့္”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. 

ဘာသာေရးႏွင္ ့ပတသ္က္ေသာ လြတလ္ပခ္ြင့္မ်ားကုိ ေယဘယု် အာမခံၿပးီသည့္ေနာက ္ဖြဲ႔စည္္း 
ပုံအေျခခဥံပေဒက တျပိဳင္တညး္ ကန္႔သတ္ထားျပန္ေသးသည္။ ပါေနက်ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ၿငိ
မ္ဝပပ္ိ ျပားေရး၊ ျပည္သူ႔ကုိယ္က်င့္တရား၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခဥံပေဒပါအျခားျပဌာ
န္းခ်က္မ်ားတုိ႔အျပင္ ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခဥံပေဒက ေနာက္ထပ ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိေသးသည္။ 
 

(က)ဘာသာသာသနာေရးဆုိငရ္ာ ကိုးကြယ္တည္ေဆာက္မႉသည ္စီးပြားေရး၊ ဘဏၭာေရး၊ ႏိငု္ငေံရးႏွင့္ 
အျခားေလာကီေရးရာ ေဆာင္ရြက္မႉတစခ္ခုုႏွင့္ ဆက္စပေ္နပါကပုဒမ္ ၃၄ ပါဘာသာသာသနာေရး 
ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားတြင ္မပါဝင္ေစရ။ 
(ခ)ထုိသုိ႔ ဘာသာသာသနာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လြတ္လပေ္သာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေပးထားေသာ္လည္း   
အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးကိစၥႏွင့္ ျပဳျပငေ္ရးကိစၥတို႔အတြက္ ႏိုငင္ေံတာ္၏ ဥပေဒျပဳျခင္းကို မတားျမစ္ရ။22 

 
အဆုိပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးတုိ႔သည္ ေဝဝါးၿပီး တိတိက်က် 
မရွေိပ။ ေလးေလးနက္နက္ ဘာသာျပန္ျခင္း၊ သေဘာထားျပ ျဳခင္းႏငွ့္ သံုးသပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳရနအ္လုိ႔ငွာ ထုိသုိ႔ 
လုပ္ႏိငု္ရန္ အခြင့္အာဏာရွေိသာ ျမနမ္ာႏုိင္ငေံတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခဥံပေဒဆုိငရ္ာခုံရုံး23က  မလုပဖ္ူးေသးသလုိ 
ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း ပန္ၾကားျခင္းမ်ိဳး မရွေိသးေပ။ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ဘာသာတစခ္ုခုကုိ က်င့္သံုးျခင္းႏွင္ ့
ပတ္သက္ၿပီး ‘စီးပြားေရး၊ ဘဏၭာေရး၊ ႏိုငင္ေံရးႏွင့္ အျခားေလာကီေရးရာ ေဆာင္ရြက္မႉတစ္ခခုု’ ဆုိသညမ္ွာ လြန္စြာ 
က်ယ္ေျပာၿပီး ကန္႔သတ္ခ်ဳပခ္်ယ္သည္ဟု ထင္ရသည္။  
 
‘ေလာကီေရးရာ’ေဆာငရ္ြက္မႉမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားမႉႏွင္ ့ဆက္စပေ္နသေယာင္ရွိၿပီး 
ဘာသာေရးကုိ ႏိငုင္ံေရးတြင္ အသံုးခ်မႉ (ဝါ) တလြဲသံုးမႉ (ဝါ) အလြဲသံုးစားျပဳမႉကုိ ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခဥံပေဒက 
အတိအလင္း တားျမစ္ထားသည္။ 
 

ႏိုငင္ေံရးကိစၥအလုိ႔ငွာ ဘာသာသာသနာကို အလြဲသံုးစားမျပဳရ။ ထုိ႔ျပင္ လူမ်ိဳးေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဘာသာေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္၊ တစ္ဂိုဏ္းႏငွ့္ တစ္ဂိုဏ္း မနု္းတီးျခင္း၊ 
ရနမ္ူျခင္း၊ စိတ္ဝမ္းကြဲျခင္းတစ္မ်ိဳ းမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာရန ္
အေၾကာင္းရွေိသာအျပဳအမူသည္ဤ ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခဥံပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ ထုိအျပဳအမူမ်ိဳ းအတြက္ 
ျပစဒ္ဏ္ေပးႏုိင္ရန ္ဥပေဒျပဌာန္းႏိငု္သည္။24 

 
ဤပုဒမ္ ၃၆၄ သည္ အေၾကာင္းႏွစခ္ုအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ပထမအားျဖင့္ ယင္းက  ဘာသာေရးကုိ ႏိုငင္ေံရးတြင္ 
အသံုးခ်မႉ (ဝါ) တလြဲသံုးမႉ (ဝါ) အလြဲသံုးစားျပဳမႉကုိ တားျမစ္ထားသည္။ ဒုတိယအားျဖင္ ့
ယင္းက ဘာသာေရးအပုစ္မု်ားအၾကား မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မျူခင္း၊ စတ္ိဝမ္းကြဲျခင္းတစ္မ်ိဳ းမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာေစျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ျမငွ့္တင္ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။ မွတ္သားရမည္မာွ ပုဒမ္ ၄၅၇ ခု ပါဝင္ေသာ 
ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ခုလံုးတြင္ ‘ဘာသာေရးအပုစ္’ု ဆုိေသာ စကားလံုးကုိ သံုးထားေသာ 
တစ္ခုတည္းေသာ ပုဒမ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ‘ႏိငု္ငေံတာ္အတြင္းရွ ိ
ဥပေဒအားလံုး၏ အေျခခံဥပေဒ’25 ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာသာေရးအပု္စမု်ားအၾကား 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္မႉကုိ ျပဌာန္းထားေသာ တစ္ခတုည္းေသာ ဥပေဒ 
မဟုတ္ေပ။ ယင္းရညရ္ြယ္ခ်က္အတြက္ တညရ္ွိေနေသာ အျခား ဥပေဒမ်ားကုိ ေအာက္တြင ္ေဆြးေႏြးမည္။ 

                                                
22 Constitution, s 360. 
23 Constitution, s 46. 
24 Constitution, s 364. 
25 Constitution, s 449. 
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၂.၂ အျခားဥပေဒျပဌာနး္ခ်ကမ္်ား 
 
ႏိုငင္ေံတာ္အစိုးရတစ္ခုက ဘာသာတရားမ်ားႏွင္ ့ဘာသာေရးအပု္စမု်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ကာကြယ္ရုံသာမက 
ဘာသာတစ္ခအုတြင္းႏွင့္ ဘာသာတစ္ခႏွုင္ ့တစ္ခုအၾကား မညညီႊတ္မႉႏွင့္ ပဋပိကၡျဖစေ္ပၚျခင္းကို တားဆီးမွသာလွ်င္ 
ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ကို အမွန္တကယ္ ရရွမိညျ္ဖစ္သည္။ ဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ဘာသာဝငမ္်ားကုိ  ႏႉတ္အားျဖင့္၊ 
စာအားျဖင့္၊ သေကၤတအားျဖင့္၊ ပုအံားျဖင့္၊ အမူအရာအားျဖင့္ႏွင့္ အျပဳအမူအားျဖင့္ ဘာသာေရးေစာ္ကားမႉႏွင့္ 
စိတ္ကုိနာၾကည္းေစမႉမ်ားကုိ ျမနမ္ာႏိုင္ငံ ရာဇသတ္ႀကီးက ရာဇဝတ္မႉအျဖစ ္သတ္မွတ္ထားသည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့
ရာဇသတ္ႀကီး (၁၈၆၁) တြငပ္ါေသာ ပဒု္မ ၁၅၃(က)၊ ၂၉၅(က) ႏွင္ ့၂၉၈ တုိ႔က ျပဌာန္းသည္မွာ 
 

မည္သူမဆုိ၊ ႏႉတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့့္ျဖစေ္စ၊ အမွတ္အသားျဖင့္ျဖစေ္စ၊ ထင္ရွားေသာပုံသဏၭာန္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 
အျခားနည္းျဖင့္ျဖစေ္စ ျပညေ္ထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သူအမ်ိဳ းအစား တခုႏွင့္တခု ရနၿ္ငိဳးစိတ္ 
ထားေအာင္ေသာ္၎၊ မုနး္တီးစိတ္ထားေအာင္ေသာ္၎ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳလွ်င၊္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ 
ထုိသုိ႔အားေပးအားေျမွာက္ျပဳရန ္ အားထုတ္လွ်င္၊ ထုိသူကို ႏစွ္ႏစွ္အထိ  ေထာငဒ္ဏ္ တမ်ိဳး 
မ်ိုဳးျဖစေ္စ၊ ေငြဒဏ္ျဖစေ္စ၊ ဒဏ္ႏစွရ္ပ္လံုးျဖစေ္စ ခ်မွတ္ရမည္။ 
 
ျပညေ္ထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူတစား၏ ဘာသာေရးစိတ္ကုိ နာၾကည္းေစရန္ တမငမ္သမာေသာအၾကံျဖင့္ 
မည္သူမဆို၊ စကားျဖင့္ျဖစေ္စ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထငရ္ွားေသာပုသံဏၭာန္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထုိလူတစား ကုိးကြယ္သည့္ 
ဘာသာသာသနာကုိ၎၊ ဘာသာသာသနာေရး ယံုၾကညမ္ႉကုိေသာ္၎၊ ေစာ္ကားလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ 
 ေစာ္ကားရန္ အားထုတ္လွ်င၊္    ထုိသူကို ႏွစႏ္စွ္အထိ  ေထာင္ဒဏ္တမ်ိဳးမ်ိုဳးျဖစေ္စ၊ ေငြဒဏ္ျဖစေ္စ၊ ဒဏ္ ႏစွ ္
ရပ္လံုးျဖစေ္စ ခ်မွတ္ရမည္။ 

 
တဦးတေယာက္ေသာသူ၏ ဘာသာေရးစိတ္ကို နာေစရန္ တမင္ၾကံ၍၊ မည္သူမဆုိ ထုိသူ 
ၾကားေလာက္ေသာေနရာ၌ စကားေျပာဆုိလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အသံတခုခုကုိ ျပဳလွ်င၊္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ 
ထုိသူျမငေ္လာက္ေသာေနရာ၌ ကိုယ္အမရူာတခခုုကုိုျပဳလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အရာဝတၳဳ တခခုုကုိထားလွ်င္၊ 
ထုိသူကို တစ္ႏွစအ္ထိ ေထာငဒ္ဏ္တမ်ိဳးမ်ိုဳ းျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစေ္စ၊ ဒဏ္ႏစွ္ရပ္လံုးျဖစေ္စ ခ်မွတ္ရမည္။ 

 
ရာဇသတ္ႀကီးမွအျခားျပဌာန္းခ်က္တစစ္ုကလည္း အေရးပါသည။္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  
ျဖစေ္ပၚခဲ့သမွ် ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းအမ်ားအျပားတြင ္ဘာသာေရးအေဆာက္အအုမံ်ား (အထူးသျဖင့္ ဗလီမ်ား)၊ 
စုေဝးမႉမ်ားႏွင့္ ျမပွ္ႏွရံာေနရာမ်ား လံုးဝျဖစေ္စ တစစ္ိတ္တစပ္ိုင္းျဖစေ္စ ဖ်က္ဆီးခံရမႉ ၾကဳခံဲ့ရေသာေၾကာင္ ့
ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ 
 

၂၉၅။လူတစားကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာသာသနာကုုိ ေစာ္ကားရန ္အၾကံျဖင့့္ျဖစေ္စ၊ ကုိးကြယ္ဝတ္ျပဳေသာေန 
ရာကုိေသာ္၎၊ အထြဋအ္ျမတ္ထားေသာ အရာဝတၳဳကုိေသာ္၎၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းသည၊္ သုိ႔တည္းမဟုတ္  ပ်က္ 
ဆီးနစန္ာေစျခင္းသည္၊သုိ႔တည္းမဟုတ္ ယုတ္ညံ့ေစျခင္းသည္၊ ထုိဘာသာ သာသနာကို  ေစာ္ကား သည္ဟု 
လူတစားက ယူဆတန္ရာသည္ကို သိလ်က္ႏငွ့္ျဖစေ္စမညသူ္မဆုိ၊ ထုိလူတစားက ဘာသာသာသ 
နာေရးဆုိငရ္ာ ကုိးကြယ္ဝတ္ျပဳေသ ာ ေနရာကုိေသာ္၎၊ အထြဋ္အျမတ္ထားေသာ အရာ ဝတၳဳ ကုိေသာ္၎ 
ဖ်က္ဆီးလွ်င၊္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ပ်က္ဆီးနစန္ာေစလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ယုတ္ညံေ့စလွ်င္ ထုိ သူကို 
ႏွစႏ္စွ္အထိ  ေထာငဒ္ဏ္တမ်ိဳးမ်ိုဳ းျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစေ္စ၊ ဒဏ္ႏွစရ္ပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ 

 

၂၉၅(က)။ျပညေ္ထာငစ္ုျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင္ လူတစား၏ ဘာသာေရးစိတ္ကုိ နာၾကည္းေစရန္ တမင ္
မသမာေသာအၾကံျဖင္ ့မည္သူမဆို၊ စကားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွားေသာပုံသဏၭာန္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထုိ 
လူတစားကုိးကြယ္သည္ ့ ဘာသာသာသနာကုိေသာ္၎၊ ဘာသာသာသနာေရး ယံုၾကညမ္ႉ 
ကုိေသာ္၎၊ ေစာ္ကားလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေစာ္ကားရနအ္ားထုတ္လွ်င္၊    ထုိသူကို ႏွစႏ္စွ္ အထိ 
 ေထာငဒ္ဏ္တမ်ိဳးမ်ိုဳ းျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစေ္စ၊ ဒဏ္ႏစွ္ရပ္လံုးျဖစေ္စ ခ်မွတ္ရမည္။ 

 
၂၉၆။ဥပေဒႏွင့္အည ီဘာသာသာသနာေရးဆုိင္ရာ ကုိးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းျပဳေနေသာ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ 
ဘာသာသာသနာေရးဆုိငရ္ာအခမ္းအနားကုိ က်င္းပေနေသာ အစအုေဝးတစခ္ုခအုား မည္သူမဆုိ၊ မမိ ိ
အလုိအေလ်ာက္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစလွ်င္၊ ထုိသူကို တစ္ႏစွ္အထိ  ေထာင္ဒဏ္တမ်ိဳးမ်ိုဳးျဖစေ္စ၊ 
ေငြဒဏ္ျဖစေ္စ၊ ဒဏ္ႏစွရ္ပ္လံုးျဖစေ္စ ခ်မွတ္ရမည္။ 

 
၂၉၇။တဦးတေယာက္ေသာသူ၏ စိတ္ကုိနာေစရနအ္ၾကံျဖင့္ျဖစေ္စ၊ တဦးတေယာက္ကုိးကြယ္သည့္  
ဘာသာသာသနာကို ေစာ္ကားရန ္အၾကံျဖင့္ျဖစေ္စ တဦးတေယာက္ေသာသူ၏ စိတ္ကို  နာေစတနရ္ာ 
သည္ကုိ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ တဦးတေယာက္ေသာသူ ကုိးကြယ္သည္ ့ဘာသာသာသနာကုိ သိလွ်က္ႏငွ့့္ ျဖစေ္စ 
မည္သူမဆုိ ကုိးကြယ္ဝတ္ျပဳေသာေနရာ၌ေသာ္၎၊သခ်ၤဳ ငိ္း၌ေသာ္၎၊ မသာအခမ္းအနားေဆာငရ္ြက္ရန ္
သီးသန္႔ထားသည္ ့ေနရာ၌ေသာ္၎၊လူေသအေလာင္းထားရနသီ္းသန္႔ေနရာ၌ေသာ္၎၊ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္
ကားလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ လူေသအေလာင္းကုိ မဖြယ္မရာျပဳလွ်င္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ မသာအခမ္းအနား 
က်င္းပေဆာငရ္ြက္ရန ္ စေုဝးေနသူတုိ႔ကုိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစလွ်င၊္ ထုိသူကို တစ္ႏစွ္အထိ  ေထာငဒ္ဏ္ 
တမ်ိဳးမ်ိုဳ းျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစေ္စ၊ ဒဏ္ႏစွ္ရပ္လံုးျဖစေ္စ ခ်မွတ္ရမည္။ 

 
ဤပုဒမ္မ်ားက ျပေနသညမ္ွာ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ကို ကာကြယ္ရန္ မည္က့ဲသုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္သနည္းႏွင့္ 
အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္သလားဆုိေသာ အခ်က္မ်ားကို ထည့္မေတြးဘဲႏွင့္ ႏစွ္ ၁၆၀ နီးပါး 
သက္တမ္းရွိေနၿပီျဖစေ္သာ ရာဇသတ္ႀကီးက ဘာသာဝင္တုိ႔၏ အခ်ိဳ ႕ေသာ လြတ္လပခ္ြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမ ွ
ကာကြယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးစရာမ်ားက ရဖံနရ္ံခါ ဘာသာေရး 
လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာကြယ္ရာတြင ္ထိေရာက္မႉမရွိသည့္အျပင္ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ႏွင့္ ဘာသာမ်ားအၾကား 
ဆက္ဆံေရးအေပၚတြင ္သက္ေရာက္မႉရွိသည့္ အစိုးရ၏ လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ား၊ လူမႉစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
လူမႉအေလ့အက်င့္မ်ားအေၾကာင္းကလည္း အေရးပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္။ 
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၂.၂ အျခားဥပေဒျပဌာနး္ခ်ကမ္်ား 
 
ႏိုငင္ေံတာ္အစိုးရတစ္ခုက ဘာသာတရားမ်ားႏွင္ ့ဘာသာေရးအပု္စမု်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ကာကြယ္ရုံသာမက 
ဘာသာတစ္ခအုတြင္းႏွင့္ ဘာသာတစ္ခႏွုင္ ့တစ္ခုအၾကား မညညီႊတ္မႉႏွင့္ ပဋပိကၡျဖစေ္ပၚျခင္းကို တားဆီးမွသာလွ်င္ 
ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ကို အမွန္တကယ္ ရရွမိညျ္ဖစ္သည္။ ဘာသာတရားမ်ားႏွင္ ့ဘာသာဝငမ္်ားကုိ  ႏႉတ္အားျဖင့္၊ 
စာအားျဖင့္၊ သေကၤတအားျဖင့္၊ ပုအံားျဖင့္၊ အမူအရာအားျဖင့္ႏွင္ ့အျပဳအမူအားျဖင့္ ဘာသာေရးေစာ္ကားမႉႏွင့္ 
စိတ္ကုိနာၾကည္းေစမႉမ်ားကုိ ျမနမ္ာႏိုင္ငံ ရာဇသတ္ႀကီးက ရာဇဝတ္မႉအျဖစ ္သတ္မွတ္ထားသည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့
ရာဇသတ္ႀကီး (၁၈၆၁) တြငပ္ါေသာ ပဒု္မ ၁၅၃(က)၊ ၂၉၅(က) ႏွင္ ့၂၉၈ တုိ႔က ျပဌာန္းသည္မွာ 
 

မည္သူမဆုိ၊ ႏႉတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့့္ျဖစေ္စ၊ အမွတ္အသားျဖင့္ျဖစေ္စ၊ ထင္ရွားေသာပုံသဏၭာန္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 
အျခားနည္းျဖင့္ျဖစေ္စ ျပညေ္ထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သူအမ်ိဳ းအစား တခုႏွင့္တခု ရနၿ္ငိဳးစိတ္ 
ထားေအာင္ေသာ္၎၊ မုန္းတီးစိတ္ထားေအာင္ေသာ္၎ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳလွ်င၊္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ 
ထုိသုိ႔အားေပးအားေျမွာက္ျပဳရန ္ အားထုတ္လွ်င္၊ ထုိသူကို ႏစွ္ႏစွ္အထိ  ေထာငဒ္ဏ္ တမ်ိဳး 
မ်ိုဳးျဖစေ္စ၊ ေငြဒဏ္ျဖစေ္စ၊ ဒဏ္ႏစွရ္ပ္လံုးျဖစေ္စ ခ်မွတ္ရမည္။ 
 
ျပညေ္ထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူတစား၏ ဘာသာေရးစိတ္ကုိ နာၾကည္းေစရန္ တမငမ္သမာေသာအၾကံျဖင့္ 
မည္သူမဆို၊ စကားျဖင့္ျဖစေ္စ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထငရ္ွားေသာပုံသဏၭာန္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထုိလူတစား ကုိးကြယ္သည့္ 
ဘာသာသာသနာကုိ၎၊ ဘာသာသာသနာေရး ယံုၾကညမ္ႉကုိေသာ္၎၊ ေစာ္ကားလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ 
 ေစာ္ကားရန္ အားထုတ္လွ်င၊္    ထုိသူကို ႏွစႏ္စွ္အထိ  ေထာင္ဒဏ္တမ်ိဳးမ်ိုဳးျဖစေ္စ၊ ေငြဒဏ္ျဖစေ္စ၊ ဒဏ္ ႏစွ ္
ရပ္လံုးျဖစေ္စ ခ်မွတ္ရမည္။ 

 
တဦးတေယာက္ေသာသူ၏ ဘာသာေရးစိတ္ကို နာေစရန္ တမင္ၾကံ၍၊ မည္သူမဆုိ ထုိသူ 
ၾကားေလာက္ေသာေနရာ၌ စကားေျပာဆုိလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အသံတခုခုကုိ ျပဳလွ်င၊္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ 
ထုိသူျမငေ္လာက္ေသာေနရာ၌ ကိုယ္အမရူာတခခုုကုိုျပဳလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အရာဝတၳဳ တခခုုကုိထားလွ်င္၊ 
ထုိသူကို တစ္ႏွစအ္ထိ ေထာငဒ္ဏ္တမ်ိဳးမ်ိုဳ းျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစေ္စ၊ ဒဏ္ႏစွ္ရပ္လံုးျဖစေ္စ ခ်မွတ္ရမည္။ 

 
ရာဇသတ္ႀကီးမွအျခားျပဌာန္းခ်က္တစစ္ုကလည္း အေရးပါသည။္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  
ျဖစေ္ပၚခဲ့သမွ် ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းအမ်ားအျပားတြင ္ဘာသာေရးအေဆာက္အအုမံ်ား (အထူးသျဖင့္ ဗလီမ်ား)၊ 
စုေဝးမႉမ်ားႏွင့္ ျမပွ္ႏွရံာေနရာမ်ား လံုးဝျဖစေ္စ တစစ္ိတ္တစပ္ိုင္းျဖစေ္စ ဖ်က္ဆီးခံရမႉ ၾကဳခံဲ့ရေသာေၾကာင္ ့
ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ 
 

၂၉၅။လူတစားကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာသာသနာကုုိ ေစာ္ကားရန ္အၾကံျဖင့့္ျဖစေ္စ၊ ကုိးကြယ္ဝတ္ျပဳေသာေန 
ရာကုိေသာ္၎၊ အထြဋအ္ျမတ္ထားေသာ အရာဝတၳဳကုိေသာ္၎၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းသည၊္ သုိ႔တည္းမဟုတ္  ပ်က္ 
ဆီးနစန္ာေစျခင္းသည္၊သုိ႔တည္းမဟုတ္ ယုတ္ညံ့ေစျခင္းသည္၊ ထုိဘာသာ သာသနာကို  ေစာ္ကား သည္ဟု 
လူတစားက ယူဆတန္ရာသည္ကို သိလ်က္ႏငွ့္ျဖစေ္စမညသူ္မဆုိ၊ ထုိလူတစားက ဘာသာသာသ 
နာေရးဆုိငရ္ာ ကုိးကြယ္ဝတ္ျပဳေသ ာ ေနရာကုိေသာ္၎၊ အထြဋ္အျမတ္ထားေသာ အရာ ဝတၳဳ ကုိေသာ္၎ 
ဖ်က္ဆီးလွ်င၊္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ပ်က္ဆီးနစန္ာေစလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ယုတ္ညံေ့စလွ်င္ ထုိ သူကို 
ႏွစႏ္စွ္အထိ  ေထာငဒ္ဏ္တမ်ိဳးမ်ိုဳ းျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစေ္စ၊ ဒဏ္ႏွစရ္ပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ 

 

၂၉၅(က)။ျပညေ္ထာငစ္ုျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင္ လူတစား၏ ဘာသာေရးစိတ္ကုိ နာၾကည္းေစရန္ တမင ္
မသမာေသာအၾကံျဖင့္ မည္သူမဆို၊ စကားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွားေသာပုံသဏၭာန္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထုိ 
လူတစားကုိးကြယ္သည္ ့ ဘာသာသာသနာကုိေသာ္၎၊ ဘာသာသာသနာေရး ယံုၾကညမ္ႉ 
ကုိေသာ္၎၊ ေစာ္ကားလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေစာ္ကားရနအ္ားထုတ္လွ်င္၊    ထုိသူကို ႏွစႏ္စွ္ အထိ 
 ေထာငဒ္ဏ္တမ်ိဳးမ်ိုဳ းျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစေ္စ၊ ဒဏ္ႏစွ္ရပ္လံုးျဖစေ္စ ခ်မွတ္ရမည္။ 

 
၂၉၆။ဥပေဒႏွင့္အည ီဘာသာသာသနာေရးဆုိင္ရာ ကုိးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းျပဳေနေသာ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ 
ဘာသာသာသနာေရးဆုိငရ္ာအခမ္းအနားကုိ က်င္းပေနေသာ အစအုေဝးတစခ္ုခအုား မည္သူမဆုိ၊ မမိ ိ
အလုိအေလ်ာက္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစလွ်င္၊ ထုိသူကို တစ္ႏစွ္အထိ  ေထာင္ဒဏ္တမ်ိဳးမ်ိုဳးျဖစေ္စ၊ 
ေငြဒဏ္ျဖစေ္စ၊ ဒဏ္ႏစွရ္ပ္လံုးျဖစေ္စ ခ်မွတ္ရမည္။ 

 
၂၉၇။တဦးတေယာက္ေသာသူ၏ စိတ္ကုိနာေစရနအ္ၾကံျဖင့္ျဖစေ္စ၊ တဦးတေယာက္ကုိးကြယ္သည့္  
ဘာသာသာသနာကို ေစာ္ကားရန ္အၾကံျဖင့္ျဖစေ္စ တဦးတေယာက္ေသာသူ၏ စိတ္ကို  နာေစတနရ္ာ 
သည္ကုိ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ တဦးတေယာက္ေသာသူ ကုိးကြယ္သည္ ့ဘာသာသာသနာကုိ သိလွ်က္ႏငွ့့္ ျဖစေ္စ 
မည္သူမဆုိ ကုိးကြယ္ဝတ္ျပဳေသာေနရာ၌ေသာ္၎၊သခ်ၤဳ ငိ္း၌ေသာ္၎၊ မသာအခမ္းအနားေဆာငရ္ြက္ရန ္
သီးသန္႔ထားသည့္ ေနရာ၌ေသာ္၎၊လူေသအေလာင္းထားရနသီ္းသန္႔ေနရာ၌ေသာ္၎၊ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္
ကားလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ လူေသအေလာင္းကုိ မဖြယ္မရာျပဳလွ်င္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ မသာအခမ္းအနား 
က်င္းပေဆာငရ္ြက္ရန ္ စေုဝးေနသူတုိ႔ကုိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစလွ်င၊္ ထုိသူကို တစ္ႏစွ္အထိ  ေထာငဒ္ဏ္ 
တမ်ိဳးမ်ိုဳ းျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစေ္စ၊ ဒဏ္ႏစွ္ရပ္လံုးျဖစေ္စ ခ်မွတ္ရမည္။ 

 
ဤပုဒမ္မ်ားက ျပေနသညမ္ွာ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ကို ကာကြယ္ရန္ မည္က့ဲသုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္သနည္းႏွင့္ 
အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္သလားဆုိေသာ အခ်က္မ်ားကို ထည့္မေတြးဘဲႏွင့္ ႏစွ္ ၁၆၀ နီးပါး 
သက္တမ္းရွိေနၿပီျဖစေ္သာ ရာဇသတ္ႀကီးက ဘာသာဝင္တုိ႔၏ အခ်ိဳ ႕ေသာ လြတ္လပခ္ြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမွ 
ကာကြယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးစရာမ်ားက ရဖံနရ္ံခါ ဘာသာေရး 
လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာကြယ္ရာတြင္ ထိေရာက္မႉမရွိသည့္အျပင္ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ႏွင့္ ဘာသာမ်ားအၾကား 
ဆက္ဆံေရးအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႉရွိသည့္ အစိုးရ၏ လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ား၊ လူမႉစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
လူမႉအေလ့အက်င့္မ်ားအေၾကာင္းကလည္း အေရးပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္။ 
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အခနး္ ၃ 
ဘာသာေရးလြတလ္ပခ္ြင့္ႏွင့္ ဘာသာမ်ားအၾကားဆကဆ္ံေရးႏွင့္  

ပတသ္ကေ္သာ အစိးုရ၏ လပုေ္ဆာငခ္်က္မ်ား 
 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေကာင္းမြန္ၿပီး လညပ္တ္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႉမရွိဘဲ အစိုးရကသာလွ်င ္
အာဏာအရွိဆံုးျဖစခ္ဲ့သည္2့6 ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရ၏ လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အထက္တြင ္ေဖၚျပခဲ့သည့္ 
ဥပေဒေရးရာမ်ားထက္ ပိအုေရးမၾကီးလွ်ငေ္တာငမ္ွ တန္းတူ အေရးႀကီးသည္။ နဝတ/နအဖလက္ထက္ 
စစအ္ုပခ္်ဳပေ္ရးကာလ လြန္ခဲေ့သာ ဆယ္စႏွုစ္မ်ားအတြင္း ျဖစပ္ြားခဲ့ေသာ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရး 
အသြငေ္ဆာင္သည္ ့အၾကမ္းဖက္မႉမ်ားတြင ္အစိုးရက ထိထိေရာက္ေရာက္ မစြမ္းေဆာငႏ္ိုင ္သုိ႔မဟုတ္ 
အစိုးရကုိယ္တုိငပ္ါဝငေ္နခဲ့သည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အတူပင္ ၂၀၁၂ ခႏွုစ္မွ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္အတြင္း ဘာသာေရးတင္းမာမႉမ်ား အလြန ္ျပင္းထန္ခဲစ့ဥ္ကလည္း အစိုးရယႏၱရား သံုးရပ္စလံုး(ဆုိလိုသည္မွာ 
အုပခ္်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစရီငေ္ရး ကဏၭမ်ား)သည ္ဥပေဒအရ ေပးအပ္ကာကြယ္ထားေသာ 
ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ကုိ ေဖၚေဆာငေ္ပးႏုိင္ရန္ ထိထိေရာက္ေရာက္မရွ၊ိ စိတ္မပါ့တပါႏွင့္ 
စြမ္းေဆာငရ္ညမ္ရွိေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏငွ့္ ဘာသာဝင္တုိ႔ကုိ ကာကြယ္ရာတြင္ 
အစိုးရသည္ အေရးအၾကီးဆံုးဇာတ္ေကာငေ္တာ့ ျဖစေ္နေသးသည္။ 
 
ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ႏွင့္ ဘာသာမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏိငုမ္ႉတုိ႔ကုိ အာမခမံႉေပးရာတြင္ 
နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳင္းပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္မွာ အစိုးရ(နဝတ/နအဖအစုိးရျဖစ္ေစ၊ အရပ္သားအသြငေ္ဆာင္ေသာ 
သမၼတဦးသိန္းစိနေ္ခါင္းေဆာင္ေသာ ျပညေ္ထာင္စုႀကံ့ခိငု္ေရးႏွင့္ ဖြံံံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအစိုးရ (၂၀၁၁-၁၆) ျဖစေ္စ၊ 
ဒီမိုကေရစနီည္းက် ေရြးေကာက္တငေ္ျမွာက္ခံထားရသည့္ ႏိုငင္ေံတာ္၏အတုိငပ္ငခ္ပံုဂၢိဳလ္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာငေ္သာ အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရ ျဖစေ္စ)၏ အခန္းကဏၭျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအခန္းတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လူအုပစ္ုမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက 
မည္သုိ႔မညပ္ံု ေဆာငရ္ြက္ျပဳမခူဲ့သည္ကုိ ေဆြးေႏြးပါမည္။ 
 
၃.၁  အစိးုရ-ဗဒုၶဘာသာဆကဆ္ေံရး 
 
၃.၁.၁ စစအ္စိးုရ-ဗဒုၶဘာသာဆကဆ္ေံရး (၁၉၉၀ခႏွုစမ္်ား-၂၀၀၀ခႏွုစမ္်ား) 
 
လူမ်ားစုျဖစ္သည့္အတြက္ ဗဒုၶဘာသာဝင္မ်ားသည ္၎တုိ႔၏ ဘာသာကုိ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ေရာ အပုစ္ုအေနနဲ႔ပါ 
က်င့္ၾကံရာတြင ္ၾကီးမားေသာ အဟန္႔အတားမ်ား ၾကဳရံမႉမရွိေပ။ လူအမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ 
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့အခမ္းအနားမ်ားကို 
အစိုးရက တုိက္ရိုက္ဘဏၭာေငြစိုက္ထုတ္က်င္းပေပးေလ့မရွေိသာ္လည္း ၁၉၉၀ ခႏွုစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစမ္်ားဆီ 
ကျမငေ္တြ႔ခဲ့ရသည့္အတုိင္း အစိုးရက လမ္းညႊနမ္ႉေပးျခင္း၊ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပေ္ပးျခင္းမ်ား ရွိသည္။ ယခုလုိ 
ျခဳငံုံၿပီး ေယဘုယ် ေျပာဆုိျခင္းက လူစု ႏစွ္ခအုတြက္ေတာ့ 
ကိုယ္စားမျပဳေပ။ အဆိုပါလူစႏွုစ္ခု၏ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္အပါအဝင ္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို 
စစ္တပ္က ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိႏုိင္ၿပီး ယင္းတုိ႔မွာ ႏိုငင္ေံရးလႉပ္ရွားတက္ၾကြသူ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ 
လမ္းရိုးမွ ေသြဖညေ္သာ ဗဒုၶဘာသာဂိုဏ္းကြဲမ်ားႏွင့္ အုပစ္မု်ား ျဖစ္သည္။ 
 

                                                
26 Nick Cheesman, “Thin Rule of Law or Un-Rule of Law in Myanmar?” Pacific Affairs 82 (4) (2009/2010), pp. 597- 
613. 

အေမရိကန္ျပညေ္ထာင္စ ုအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေကာ္မရွင္ (USCIRF)၏ 
ႏွစစ္ဥ ္အစီရငခ္ံစာမ်ားႏွင္ ့မ်ားစြာေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအစီရငခ္ံစာမ်ားတြင ္၁၉၈၈ 
ခုႏွစ္၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခႏွုစ္မ်ားတြင္ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝငျ္ခင္းႏငွ့္ စစအ္စိုးရကို ကုိယ္တုိင္ 
ဦးေဆာင္ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင္ ့သကၤန္းခြၽတ္လူဝတ္လဲခံရျခငး္၊ 
ႏွိပစ္က္ခရံျခင္း၊ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရျခင္းႏငွ္ ့၎တုိ႔၏ မလူသီတင္းသံုးခဲ့ရာ ေက်ာင္းမ်ားတြင ္ 
ျပန္လည္ဝငေ္ရာက္ေနထုိငခ္ြင့္ပိတ္ပငခ္ံရျခင္း၊ သာသနာ့ေဘာငကုိ္ စြန္႔လႊတ္ရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏိုငင္အံတြင္းမ ွ
ထြက္ခြာေအာင ္ဖအိားေပးခရံျခင္းတုိ႔ကုိ ခံစားခဲရ့ေသာ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာရဟန္းသံဃာတုိ႔၏ အေၾကာင္း 
မ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။27 စစ္တပ္သည ္၎ကုိမဆန္႔က်င္ေသာ ရဟန္းတုိ႔ကုိ မဖႏိွိပ္ခဲ့ဘဲ ေက်ာ္ႀကားၿပီး 
ဝါစဥ္ႀကီးေသာ ရဟန္းတုိ႔ကုိ အားတက္သေရာ လွဴဒါန္းမႉကုိ ျပဳခဲသ့ည့္အတြက္28 အထက္ပါ 
ဖိႏွပမ္ႉတုိ႔ကုိ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းဟု USCIRF ၏ အစရီင္ခစံာတုိ႔က ရံဖန္ရခံါ 
သတ္မွတ္ျခင္းက ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္သည္။29 အဆုိပါျဖစရ္ပ္တုိ႔သည္ စစ္တပ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ 
ဗုဒၶဘာသာရဟန္းတုိ႔၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသက္သက္လား သုိ႔မဟုတ္ 
ႏိုငင္ေံရးအရ သေဘာထားကြဲလြဲသူူမ်ားကို ဖိႏိွပ္ျခင္းလားဆုိသည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ရခက္သည္။ ယခင္က ထုိုင္းႏိငုင္ံ 
ခ်င္းမိုငၿ္မိဳ႕တြင ္အေျခစိုက္ခဲ့ၿပီး ယခအုခါ ျမန္မာႏုိင္ငအံတြင္း ေရာက္ရွေိနၿပီျဖစ္ေသာ 
ႏိုငင္ေံရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပ)ီႏငွ့္ အျခား ျမနမ္ာႏုိင္ငအံေျခစိုက္
 လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားပါဝငေ္သာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အဆုိပါ ရဟန္းတုိ႔ကုိ ၎တုိ႔ျပဳစေုသာ 
ႏိုငင္ေံရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္းတြင ္ထည့္သြင္းထားျခင္းမွာ အဆိုပါရဟန္းတုိ႔၏ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ထက္ 
ပုဂၢလိကအသက္ရငွ္ခြင့္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခရံသည္ဟု ဆုိလုိပုရံသည္။  
 
မၾကာခဏဆုိသလို သတိမမူတတ္ေသာ္လည္း တုိက္ရိုက္ဆက္စပေ္နေသာ 
ကိစၥတစ္ခုမွာ ျမန္မာဘုရင္မ်ား လက္ထက္ကတည္းက ရာစႏွုစ္မ်ားစြာ တည္ရိွလာခဲ့ၿပီးေသာ လမ္းရုိးမွ 
ေသြဖည္ေသာ ဂိုဏ္းမ်ား၊ တရားမ်ားႏွင္ ့က်င့္သုံးမႉမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ လမ္းရိုးရဟန္းေတာ္မ်ားက ဖႏိွိိပ္ျခင္းျဖစ္သည္။30 
သို႔ရာတြင္ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနေီခတ္ (၁၈၈၅-၁၉၄၈)က သံဃာထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ အဆုိပါ လမ္းရုိးမွ 
ေသြဖည္ေသာ ဂိုဏ္းတုိ႔ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲပုံကုိ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည။္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ သံဃာတုိ႔ကုိ 
တုိက္ရိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ ွေရွာင္ၾကဥ္တတ္ၿပီး ကုိလုိနအီစိုးရကုိ  သံဃာထုထဲမွ ဆန္႔က်င္ေသာ ရဟန္းတုိ႔ကုိသာ 
ႏိုငင္ေံရးကိစၥတစရ္ပအ္ေနနဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္။31 ႏိုင္ငေံရးတြင္ ပါဝငမ္ႉမရွေိသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ၿဗိတိသွ်တုိ႔ကုိ ေပၚေပၚထင္ထင ္မဆန္႔က်င္ခဲေ့သာ ရဟန္းတုိ႔ကုိကား ၎တုိ႔အေနႏွင့္ လူဥပေဒႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ေသာ 
ရာဇဝတ္မႉမ်ားကို မက်ဴးလြန္သမွ် ကာလပတ္လံုး အစိုးရ၏ လက္တံမ ွကင္းလြတ္စြာ ေနထုိငခ္ြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ၎က 
သံဃာထုထဲတြင ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သီလယုိယြင္းမႉႏွင့္ သံဃာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေပါေ့ပါ့တန္တန ္လိုက္နာမႉမ်ားကုိ 
ျဖစေ္ပၚေစခဲ့သည္။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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အခနး္ ၃ 
ဘာသာေရးလြတလ္ပခ္ြင့္ႏွင့္ ဘာသာမ်ားအၾကားဆကဆ္ံေရးႏွင့္  

ပတသ္ကေ္သာ အစိးုရ၏ လပုေ္ဆာငခ္်က္မ်ား 
 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေကာင္းမြန္ၿပီး လညပ္တ္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႉမရွိဘဲ အစိုးရကသာလွ်င ္
အာဏာအရွိဆံုးျဖစခ္ဲ့သည္2့6 ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရ၏ လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အထက္တြင ္ေဖၚျပခဲ့သည့္ 
ဥပေဒေရးရာမ်ားထက္ ပိအုေရးမၾကီးလွ်ငေ္တာငမ္ွ တန္းတူ အေရးႀကီးသည္။ နဝတ/နအဖလက္ထက္ 
စစအ္ပုခ္်ဳပေ္ရးကာလ လြန္ခဲေ့သာ ဆယ္စႏွုစ္မ်ားအတြင္း ျဖစပ္ြားခဲ့ေသာ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရး 
အသြငေ္ဆာင္သည္ ့အၾကမ္းဖက္မႉမ်ားတြင ္အစိုးရက ထိထိေရာက္ေရာက္ မစြမ္းေဆာငႏ္ိုင ္သုိ႔မဟုတ္ 
အစိုးရကုိယ္တုိငပ္ါဝငေ္နခဲ့သည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အတူပင္ ၂၀၁၂ ခႏွုစ္မွ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္အတြင္း ဘာသာေရးတင္းမာမႉမ်ား အလြန ္ျပင္းထန္ခဲစ့ဥ္ကလည္း အစိုးရယႏၱရား သံုးရပ္စလံုး(ဆုိလိုသည္မွာ 
အုပခ္်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစရီငေ္ရး ကဏၭမ်ား)သည ္ဥပေဒအရ ေပးအပ္ကာကြယ္ထားေသာ 
ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ကုိ ေဖၚေဆာငေ္ပးႏုိင္ရန္ ထိထိေရာက္ေရာက္မရွ၊ိ စိတ္မပါ့တပါႏွင့္ 
စြမ္းေဆာငရ္ညမ္ရွိေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏငွ့္ ဘာသာဝင္တုိ႔ကုိ ကာကြယ္ရာတြင္ 
အစိုးရသည္ အေရးအၾကီးဆံုးဇာတ္ေကာငေ္တာ့ ျဖစေ္နေသးသည္။ 
 
ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ႏွင့္ ဘာသာမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏိငုမ္ႉတုိ႔ကုိ အာမခမံႉေပးရာတြင္ 
နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳင္းပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္မွာ အစိုးရ(နဝတ/နအဖအစုိးရျဖစ္ေစ၊ အရပ္သားအသြငေ္ဆာင္ေသာ 
သမၼတဦးသိန္းစိနေ္ခါင္းေဆာင္ေသာ ျပညေ္ထာင္စုႀကံ့ခိငု္ေရးႏွင့္ ဖြံံံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအစိုးရ (၂၀၁၁-၁၆) ျဖစေ္စ၊ 
ဒီမိုကေရစနီည္းက် ေရြးေကာက္တငေ္ျမွာက္ခံထားရသည့္ ႏိုငင္ေံတာ္၏အတုိငပ္ငခ္ပံုဂၢိဳလ္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာငေ္သာ အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရ ျဖစေ္စ)၏ အခန္းကဏၭျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအခန္းတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လူအုပစ္ုမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက 
မည္သုိ႔မညပ္ံု ေဆာငရ္ြက္ျပဳမခူဲ့သည္ကုိ ေဆြးေႏြးပါမည္။ 
 
၃.၁  အစိးုရ-ဗဒုၶဘာသာဆကဆ္ေံရး 
 
၃.၁.၁ စစအ္စိးုရ-ဗဒုၶဘာသာဆကဆ္ေံရး (၁၉၉၀ခႏွုစမ္်ား-၂၀၀၀ခႏွုစမ္်ား) 
 
လူမ်ားစုျဖစ္သည့္အတြက္ ဗဒုၶဘာသာဝင္မ်ားသည ္၎တုိ႔၏ ဘာသာကုိ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ေရာ အပုစ္ုအေနနဲ႔ပါ 
က်င့္ၾကံရာတြင ္ၾကီးမားေသာ အဟန္႔အတားမ်ား ၾကဳရံမႉမရွိေပ။ လူအမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ 
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့အခမ္းအနားမ်ားကို 
အစိုးရက တုိက္ရိုက္ဘဏၭာေငြစိုက္ထုတ္က်င္းပေပးေလ့မရွေိသာ္လည္း ၁၉၉၀ ခႏွုစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစမ္်ားဆီ 
ကျမငေ္တြ႔ခဲ့ရသည့္အတုိင္း အစိုးရက လမ္းညႊနမ္ႉေပးျခင္း၊ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပေ္ပးျခင္းမ်ား ရွိသည္။ ယခုလုိ 
ျခဳငံုံၿပီး ေယဘုယ် ေျပာဆုိျခင္းက လူစု ႏစွ္ခအုတြက္ေတာ့ 
ကိုယ္စားမျပဳေပ။ အဆိုပါလူစႏွုစ္ခု၏ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို 
စစ္တပ္က ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိႏုိင္ၿပီး ယင္းတုိ႔မွာ ႏိုငင္ေံရးလႉပ္ရွားတက္ၾကြသူ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ 
လမ္းရိုးမွ ေသြဖညေ္သာ ဗဒုၶဘာသာဂိုဏ္းကြဲမ်ားႏွင့္ အုပစ္မု်ား ျဖစ္သည္။ 
 

                                                
26 Nick Cheesman, “Thin Rule of Law or Un-Rule of Law in Myanmar?” Pacific Affairs 82 (4) (2009/2010), pp. 597- 
613. 

အေမရိကန္ျပညေ္ထာင္စု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေကာ္မရွင္ (USCIRF)၏ 
ႏွစစ္ဥ ္အစီရငခ္ံစာမ်ားႏွင္ ့မ်ားစြာေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအစီရငခ္ံစာမ်ားတြင ္၁၉၈၈ 
ခုႏွစ္၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခႏွုစ္မ်ားတြင္ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝငျ္ခင္းႏငွ့္ စစအ္စိုးရကို ကုိယ္တုိင္ 
ဦးေဆာင္ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင္ ့သကၤန္းခြၽတ္လူဝတ္လဲခံရျခငး္၊ 
ႏွိပစ္က္ခရံျခင္း၊ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရျခင္းႏငွ္ ့၎တုိ႔၏ မလူသီတင္းသံုးခဲ့ရာ ေက်ာင္းမ်ားတြင ္ 
ျပန္လည္ဝငေ္ရာက္ေနထုိငခ္ြင့္ပိတ္ပငခ္ံရျခင္း၊ သာသနာ့ေဘာငကုိ္ စြန္႔လႊတ္ရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏိုငင္အံတြင္းမ ွ
ထြက္ခြာေအာင ္ဖအိားေပးခရံျခင္းတုိ႔ကုိ ခံစားခဲရ့ေသာ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာရဟန္းသံဃာတုိ႔၏ အေၾကာင္း 
မ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။27 စစ္တပ္သည ္၎ကုိမဆန္႔က်င္ေသာ ရဟန္းတုိ႔ကုိ မဖႏိွိပ္ခဲ့ဘဲ ေက်ာ္ႀကားၿပီး 
ဝါစဥ္ႀကီးေသာ ရဟန္းတုိ႔ကုိ အားတက္သေရာ လွဴဒါန္းမႉကုိ ျပဳခဲသ့ည့္အတြက္28 အထက္ပါ 
ဖိႏွပမ္ႉတုိ႔ကုိ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းဟု USCIRF ၏ အစရီင္ခစံာတုိ႔က ရံဖန္ရခံါ 
သတ္မွတ္ျခင္းက ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္သည္။29 အဆုိပါျဖစရ္ပ္တုိ႔သည္ စစ္တပ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ 
ဗုဒၶဘာသာရဟန္းတုိ႔၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသက္သက္လား သုိ႔မဟုတ္ 
ႏိုငင္ေံရးအရ သေဘာထားကြဲလြဲသူူမ်ားကို ဖိႏိွပ္ျခင္းလားဆုိသည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ရခက္သည္။ ယခင္က ထုိုင္းႏိငုင္ံ 
ခ်င္းမိုငၿ္မိဳ႕တြင ္အေျခစိုက္ခဲ့ၿပီး ယခအုခါ ျမန္မာႏုိင္ငအံတြင္း ေရာက္ရွေိနၿပီျဖစ္ေသာ 
ႏိုငင္ေံရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပ)ီႏငွ့္ အျခား ျမနမ္ာႏုိင္ငအံေျခစိုက္
 လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားပါဝငေ္သာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အဆုိပါ ရဟန္းတုိ႔ကုိ ၎တုိ႔ျပဳစေုသာ 
ႏိုငင္ေံရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္းတြင ္ထည့္သြင္းထားျခင္းမွာ အဆိုပါရဟန္းတုိ႔၏ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ထက္ 
ပုဂၢလိကအသက္ရငွ္ခြင့္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခရံသည္ဟု ဆုိလုိပုရံသည္။  
 
မၾကာခဏဆုိသလို သတိမမူတတ္ေသာ္လည္း တုိက္ရိုက္ဆက္စပေ္နေသာ 
ကိစၥတစ္ခုမွာ ျမန္မာဘုရင္မ်ား လက္ထက္ကတည္းက ရာစႏွုစ္မ်ားစြာ တည္ရိွလာခဲ့ၿပီးေသာ လမ္းရုိးမွ 
ေသြဖည္ေသာ ဂိုဏ္းမ်ား၊ တရားမ်ားႏွင္ ့က်င့္သုံးမႉမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ လမ္းရိုးရဟန္းေတာ္မ်ားက ဖႏိွိိပ္ျခင္းျဖစ္သည္။30 
သို႔ရာတြင္ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနေီခတ္ (၁၈၈၅-၁၉၄၈)က သံဃာထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ အဆုိပါ လမ္းရုိးမွ 
ေသြဖည္ေသာ ဂိုဏ္းတုိ႔ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲပုံကုိ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ သံဃာတုိ႔ကုိ 
တုိက္ရိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ ွေရွာင္ၾကဥ္တတ္ၿပီး ကုိလုိနအီစိုးရကုိ  သံဃာထုထဲမွ ဆန္႔က်င္ေသာ ရဟန္းတုိ႔ကုိသာ 
ႏိုငင္ေံရးကိစၥတစရ္ပအ္ေနနဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္။31 ႏိုင္ငေံရးတြင္ ပါဝငမ္ႉမရွေိသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ၿဗိတိသွ်တုိ႔ကုိ ေပၚေပၚထင္ထင္ မဆန္႔က်င္ခဲေ့သာ ရဟန္းတုိ႔ကုိကား ၎တုိ႔အေနႏွင့္ လူဥပေဒႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ေသာ 
ရာဇဝတ္မႉမ်ားကို မက်ဴးလြန္သမွ် ကာလပတ္လံုး အစိုးရ၏ လက္တံမ ွကင္းလြတ္စြာ ေနထုိငခ္ြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ၎က 
သံဃာထုထဲတြင ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သီလယုိယြင္းမႉႏွင့္ သံဃာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေပါေ့ပါ့တန္တန ္လိုက္နာမႉမ်ားကုိ 
ျဖစေ္ပၚေစခဲ့သည္။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 ခႏွုစ္တြင္ လြတ္လပေ္ရးရၿပီးေနာက္ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ ပါလီမနဒ္ီမိုကေရစအီစိုးရက 
စည္းကမ္းပ်က္ေနေသာ ရဟန္းတုိ႔ကုိ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပႏ္ိငု္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၿပီး တင္းၾကပေ္သာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
ျပန္လည္ခ်မွတ္ရန္ လုပခ္ဲ့ေသာ္လည္း အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ခဲ့သည။္33သံဃာထုတစ္ရပ္လံုးကို လုိသလို စည္းမ်ဥ္းမ
်ား သတ္မွတ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အစိုးရႏွင္ ့ပူးေပါင္းမည္ဟု ကတိျပဳေသာ နိငုင္ံေတာ္သံဃာ့မဟာ 

နာယကအဖြဲ႔ (၎၏ ျမနမ္ာအတုိေကာက္နာမညျ္ဖစေ္သာ မဟနဟု လူသိမ်ားၾကသည္)ကုိ ဗဟုိသံဃာ့အပုခ္်ဳပ္ေရး 
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရငေ္ရးအဖြဲ႔တစ္ခအုေနႏွင့္ ၁၉၈၀ ခုႏွစတ္ြင္ဖြဲ႔စည္းလုိက္ေသာအခါတြငမ္ ွ
ႏို္ငင္ေံတာ္က ျပန္လညအ္ုပစ္ီးမိသြားခဲ့သည္။34 ယင္း တုိးတက္မႉတုိ႔က သံဃာ့ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ 
စည္းကမ္းကို ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ပိမုိုေကာင္းမြနေ္အာင ္ျပဳလုပခ္ဲေ့သာ္လညး္ မဟနအေနႏွင့္  ေထရဝါဒ 
ေရွးရုိးလမ္းစဥမ္ွ ေသြဖည္သည္ဟု ယူဆသည့္တရားမ်ား၊ က်င့္သံုးမႉမ်ားႏွင့္ အုပစ္မု်ားကုိ အယူလြဲၿပီး တ
ရားဝင္ျခင္းမရွိဟု ၎တုိ႔ ယူဆသည့္အတုိင္း သတ္မွတ္ကာ သာသနာကုိ သန္႔ရွင္းေစခဲ့သညမ္်ားလည္း ရွိေနသည္။ 
၂၀၁၄ ခႏွုစ္အထိ မဟနကုိုယ္တုိင္ကေသာ္လည္းေကာင္း မဟနက 
ဖြဲ႔စည္းေပးသည့္ အထူးခုံရုံးမ်ား35ကလည္းေကာင္း ခ်မွတ္ျပီးသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ႏွစ္ဆယ့္တစ္ခ်က္ရွေိနၿပီး အယူလြဲသည္ဟု စြပ္စြဲခရံသည့္ တရား၊ ဝါဒႏွင့္ က်င့္ၾကံမႉမ်ားကို ဇယား ၃ တြင ္
ေတြ႕ႏုိင္သည္။ အဆိုပါ ခုရံုံးႏွင့္ အဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အားလံုးက 
စြပစ္ြဲခံရသူတုိ႔ကုိ အျပစ္ရွိသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင္ ့
အျပစရ္ွိသူတုိ႔သည္ တရားေဟာျခင္းကို ရပ္တန္႔ရၿပီး အယူလြဲေနေသာ တရားမ်ားႏွင္ ့
က်င့္ၾကံပုံလဲြေနေသာ က်င့္ၾကံမႉမ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝေနျခင္းကုိလည္း ရပ္တန္႔ရသည္။ 
ယေန႔အထိ မိုးျပာဦးဥာဏ၏ ကိစၥမွလြဲ၍—ယင္းကိစၥကုိ ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးထားသည—္စြပ္စြဲခရံၿပီး 
အျပစရ္ွိသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခံထားရသည္ ့မည္သူကမွ် မဟနႏွင္ ့ခုံရုံးမ်ား၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မလုိက္နာျခင္းမ်ိဳး မရွေိသးေပ။  
 

ဇယား ၃။ အယလူြဲေသာဂိဏုး္မ်ားႏွင့္ တရားမ်ားစာရငး္ 
 

စဥ ္ အယလူြဲေသာဂိဏုး္အမည ္ ဝနိယခုရံုးံအမတွ ္ ဆုးံျဖတေ္သာႏွစ ္

1 ေက်ာက္သေဘၤာဝါဒ ခံုရံုး ၁ 1981 

2 လူေသလ့ူျဖစ္ဦးဥကၠဌဝါဒ၊ 
သမၼာဒိဌိသုေတသနဝါဒ၊ ေရႊအဘိဓမၼာဝါဒ  

ခံုရံုး ၂ 1981 

3 ေၾကာင္ပန္းေတာရဝါဒ ခံုရံုး ၃ 1982 

4 ေက်ာက္ပံုေတာရဝါဒ ခံုရံုး ၄ 1982 

5 ဦးဥာဏစာဂီဝါဒ မဟန၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 1982 

6 ဆူးေလဦးျမင့္သိန္းဝါဒ မဟန၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 1983 

7 ဦးျမတ္သိန္းထြန္းဝါဒ မဟန၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 1983 

8 ဦးမာလာဝရ(ေရတာရွည္)ဝါဒ ခံုရံုး ၅ 1983 

9 ဓမၼနီတိဝါဒ ခံုရံုး ၆ 1983 

10 မုိးညိဳ(ေျမာက္ဥကၠလာပ)ဝါဒ ခံုရံုး ၇ 1983 

                                                
33 Smith, Religion and Politics. 
34 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 ထိုခံုရံုးမ်ားဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပံုအေသးစိတ္ကို သိလုိပါက ၾကည့္ပါ။ Janaka Ashin and Kate Crosby, “Heresy and Monastic 
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14 စမ္းကေလးဝါဒ ခံုရံုး ၁၁ 1998 

15 မုိးကုတ္ဝိနစၧယ ခံုရံုး ၁၂ 2005 

16 ဘိကၡဳနီဝါဒ ခံုရံုး ၁၃ 2005 

17 ဆယ္ရပ္အထူးသင္တန္းက်မ္းပါအမွား ၂ ခု ခံုရံုး ၁၄ 2006 

18 မုိးညွင္းဦးေခမိႏၵႏွင့္ 
ဦးဝိစိတၱသာရာဘိဝံသတုိ႔၏ဝါဒ 

ခံုရံုး ၁၅ 2006 

19 ျမစ္ႀကီးနားဦးဝိစိတၱသာရာဘိဝံသ၏ဝါဒ ခံုရံုး ၁၆ 2009 

20 မိုးျပာဂုိဏ္းဝါဒ ခံုရံုး ၁၇ 2011 

21 သံုးဆယ့္တစ္ဘံုမွလြတ္ေျမာက္ျခ
င္းဗီစီဒီပါတရား 

ခံုရံုး ၁၈ 2014 

 
 

၃.၁.၂ အစိးုရ-ဗဒုၶဘာသာဆကဆ္ေံရး (၂၀၁၀ခႏွုစမ္်ား) 

 
ယေန႔ေခတ္ အစိုးရႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဆက္ဆံေရးမွာ ယခင္ထက္စာလွ်င ္ဝဝိါဒကြဲလြဲမႉနည္းလာသည္။ 
၁၉၈၀ ခႏွုစ္မ်ားဆီက စတင္ျဖစ္တည္လာခဲေ့သာ တစ္ခုတည္းေသာ ျပႆနာကိစၥမွာ မိုးျပာဦးဥာဏ (ရငွ္ဥာဏ 
သုိ႔မဟုတ္ ရငွ္မိုးျပာဟုလည္း သိၾကသည)္36၏ ကိစၥျဖစ္သည္။ ၎ကုိ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ ဇနန္ဝါရီလတြင ္ေထာငမ္ွလြတ္ေပးခဲ့သည္။37 ၎၏ ကိစၥက မဟနက ျမွင့္တင္သည့္ သန္႔ရွင္းေသာ 
ေထရဝါဒလမ္းစဥ္ကုိ ႏိုငင္ေံတာ္အစိုးရက အကာအကြယ္ေပးထားပုံႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးၿပီး ရွားပါးသည္ ့
သက္ေသတစခ္ုအျဖစ္ ရွေိနသည္။ ယင္းကိစၥသည ္မဟနႏွင့္ ဂိဏ္ုးဂဏမ်ားအၾကား ဂိုဏ္းမ်ားက ခုရံုံးမ်ားႏွင့္ မဟန၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လုိက္နာၿပီး ၎တုိ႔၏ ယံုၾကညမ္ႉမ်ားႏွင့္ က်င့္ၾကံမႉမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္၍ 
တရားျပန္႔ပြားေစျခင္းကုိ ရပ္တန္႔လုိက္သေရြ႕ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေျဖရငွ္းတတ္ေသာ ျဖစရ္ိုးျဖစစ္ဥမ္ွ ေသြဖည္ေနသည္။ 
 
၂၀၁၀ ခႏွုစ္မ်ားအတြင္း မိုးျပာဦးဥာဏ၏ ကိစၥသည ္ယင္းဂိဏ္ုး၏ ေခါင္းေဆာငအ္ေပၚကုိ ခ်မွတ္ခဲေ့သာ 
အလြနအ္မင္းျဖစ္ၿပီး ၾကာရညွေ္သာ ေထာင္ဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိငုင္ံတကာလူ႔အခြင့္အေရးေတာင္းဆုိသ
ည့္အသုိင္းအဝန္း၏ အာရုံစိုက္မႉကုိ ရခဲ့သည္။38 မဟနက ဖြဲ႔စည္းလုိက္ေသာ အထူးခုရံုံးအမွတ္ ၁၇ က 
မိုးျပာဂိုဏ္း၏ သင္ၾကားမႉမ်ားသည ္အယူလြဲသည္ဟု ၁၅ ႏိုဝငဘ္ာ ၂၀၁၁ တြငမ္ွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း 
ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင ္ဦးဥာဏႏွင့ ္မဟနၾကား  ပဋိပကၡမွာ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ကတည္းက 
စတငခ္ဲ့သည္။ ဦးဥာဏသည္ ေထရဝါဒဗဒုၶဘာသာကုိ 
ျမနမ္ာႏုိင္ငအံႏွ႔ံတြင္ရွေိသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင ္သင္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစမ္်ား၏ 
အေစာပိုင္းတြင္ ၎သည္ သစၥာတရားကို သိျမင္ကာ အရိယာျဖစ္သြားၿပီဟု စတင ္ေျပာလာခဲ့သည္။ ၎က သူ၏ 
တရားေပါက္သြားပုံကို ထုိစဥ္က တညေ္ထာင္သညမ္ွာ တစႏ္စွသ္ာရွိေသးေသာ မဟနထံသုိ႔ 

                                                
36 ဤကဏၭက အဓိကမီွျငမ္းထားသည္မွာ 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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၁၉၄၈ ခႏွုစ္တြင္ လြတ္လပေ္ရးရၿပီးေနာက္ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ ပါလီမနဒ္ီမိုကေရစအီစိုးရက 
စည္းကမ္းပ်က္ေနေသာ ရဟန္းတုိ႔ကုိ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပႏ္ိငု္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၿပီး တင္းၾကပေ္သာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
ျပန္လည္ခ်မွတ္ရန္ လုပခ္ဲ့ေသာ္လည္း အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ခဲ့သည။္33သံဃာထုတစ္ရပ္လံုးကို လုိသလို စည္းမ်ဥ္းမ
်ား သတ္မွတ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အစိုးရႏွင္ ့ပူးေပါင္းမည္ဟု ကတိျပဳေသာ နိငုင္ံေတာ္သံဃာ့မဟာ 

နာယကအဖြဲ႔ (၎၏ ျမနမ္ာအတုိေကာက္နာမညျ္ဖစေ္သာ မဟနဟု လူသိမ်ားၾကသည္)ကုိ ဗဟုိသံဃာ့အပုခ္်ဳပ္ေရး 
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရငေ္ရးအဖြဲ႔တစ္ခအုေနႏွင့္ ၁၉၈၀ ခုႏွစတ္ြင္ဖြဲ႔စည္းလုိက္ေသာအခါတြငမ္ ွ
ႏို္ငင္ေံတာ္က ျပန္လညအ္ုပစ္ီးမိသြားခဲ့သည္။34 ယင္း တုိးတက္မႉတုိ႔က သံဃာ့ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ 
စည္းကမ္းကို ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ပိမုိုေကာင္းမြနေ္အာင ္ျပဳလုပခ္ဲေ့သာ္လညး္ မဟနအေနႏွင့္  ေထရဝါဒ 
ေရွးရုိးလမ္းစဥမ္ွ ေသြဖည္သည္ဟု ယူဆသည့္တရားမ်ား၊ က်င့္သံုးမႉမ်ားႏွင့္ အုပစ္မု်ားကုိ အယူလြဲၿပီး တ
ရားဝင္ျခင္းမရွိဟု ၎တုိ႔ ယူဆသည့္အတုိင္း သတ္မွတ္ကာ သာသနာကုိ သန္႔ရွင္းေစခဲ့သညမ္်ားလည္း ရွိေနသည္။ 
၂၀၁၄ ခႏွုစ္အထိ မဟနကုိုယ္တုိင္ကေသာ္လည္းေကာင္း မဟနက 
ဖြဲ႔စည္းေပးသည့္ အထူးခုံရုံးမ်ား35ကလည္းေကာင္း ခ်မွတ္ျပီးသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ႏွစ္ဆယ့္တစ္ခ်က္ရွေိနၿပီး အယူလြဲသည္ဟု စြပ္စြဲခရံသည့္ တရား၊ ဝါဒႏွင့္ က်င့္ၾကံမႉမ်ားကို ဇယား ၃ တြင ္
ေတြ႕ႏုိင္သည္။ အဆိုပါ ခုရံုံးႏွင့္ အဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အားလံုးက 
စြပစ္ြဲခံရသူတုိ႔ကုိ အျပစ္ရွိသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင္ ့
အျပစရ္ွိသူတုိ႔သည္ တရားေဟာျခင္းကို ရပ္တန္႔ရၿပီး အယူလြဲေနေသာ တရားမ်ားႏွင္ ့
က်င့္ၾကံပုံလဲြေနေသာ က်င့္ၾကံမႉမ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝေနျခင္းကုိလည္း ရပ္တန္႔ရသည္။ 
ယေန႔အထိ မိုးျပာဦးဥာဏ၏ ကိစၥမွလြဲ၍—ယင္းကိစၥကုိ ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးထားသည—္စြပ္စြဲခရံၿပီး 
အျပစရ္ွိသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခံထားရသည္ ့မည္သူကမွ် မဟနႏွင္ ့ခုံရုံးမ်ား၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မလုိက္နာျခင္းမ်ိဳး မရွေိသးေပ။  
 

ဇယား ၃။ အယလူြဲေသာဂိဏုး္မ်ားႏွင့္ တရားမ်ားစာရငး္ 
 

စဥ ္ အယလူြဲေသာဂိဏုး္အမည ္ ဝနိယခုရံုးံအမတွ ္ ဆုးံျဖတေ္သာႏွစ ္

1 ေက်ာက္သေဘၤာဝါဒ ခံုရံုး ၁ 1981 

2 လူေသလ့ူျဖစ္ဦးဥကၠဌဝါဒ၊ 
သမၼာဒိဌိသုေတသနဝါဒ၊ ေရႊအဘိဓမၼာဝါဒ  

ခံုရံုး ၂ 1981 

3 ေၾကာင္ပန္းေတာရဝါဒ ခံုရံုး ၃ 1982 

4 ေက်ာက္ပံုေတာရဝါဒ ခံုရံုး ၄ 1982 

5 ဦးဥာဏစာဂီဝါဒ မဟန၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 1982 

6 ဆူးေလဦးျမင့္သိန္းဝါဒ မဟန၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 1983 

7 ဦးျမတ္သိန္းထြန္းဝါဒ မဟန၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 1983 

8 ဦးမာလာဝရ(ေရတာရွည္)ဝါဒ ခံုရံုး ၅ 1983 

9 ဓမၼနီတိဝါဒ ခံုရံုး ၆ 1983 

10 မုိးညိဳ(ေျမာက္ဥကၠလာပ)ဝါဒ ခံုရံုး ၇ 1983 

                                                
33 Smith, Religion and Politics. 
34 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 ထိုခံုရံုးမ်ားဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပံုအေသးစိတ္ကို 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. 

11 ထြန္တံုးလက္က်န္ဦးထင္ဝါဒ ခံုရံုး ၈ 1985 

12 တြံေတးဦးပုညာစာရ၏ဝါဒ ခံုရံုး ၉ 1988 

13 ေမာ္လၿမိဳင္ေရႊဝါၿမိဳင္ေက်ာင္းဝါဒ ခံုရံုး ၁၀ 1989 

14 စမ္းကေလးဝါဒ ခံုရံုး ၁၁ 1998 

15 မုိးကုတ္ဝိနစၧယ ခံုရံုး ၁၂ 2005 

16 ဘိကၡဳနီဝါဒ ခံုရံုး ၁၃ 2005 

17 ဆယ္ရပ္အထူးသင္တန္းက်မ္းပါအမွား ၂ ခု ခံုရံုး ၁၄ 2006 

18 မုိးညွင္းဦးေခမိႏၵႏွင့္ 
ဦးဝိစိတၱသာရာဘိဝံသတုိ႔၏ဝါဒ 

ခံုရံုး ၁၅ 2006 

19 ျမစ္ႀကီးနားဦးဝိစိတၱသာရာဘိဝံသ၏ဝါဒ ခံုရံုး ၁၆ 2009 

20 မိုးျပာဂုိဏ္းဝါဒ ခံုရံုး ၁၇ 2011 

21 သံုးဆယ့္တစ္ဘံုမွလြတ္ေျမာက္ျခ
င္းဗီစီဒီပါတရား 

ခံုရံုး ၁၈ 2014 

 
 

၃.၁.၂ အစိးုရ-ဗဒုၶဘာသာဆကဆ္ေံရး (၂၀၁၀ခႏွုစမ္်ား) 

 
ယေန႔ေခတ္ အစိုးရႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဆက္ဆံေရးမွာ ယခင္ထက္စာလွ်င ္ဝဝိါဒကြဲလြဲမႉနည္းလာသည္။ 
၁၉၈၀ ခႏွုစ္မ်ားဆီက စတင္ျဖစ္တည္လာခဲေ့သာ တစ္ခုတည္းေသာ ျပႆနာကိစၥမွာ မိုးျပာဦးဥာဏ (ရငွ္ဥာဏ 
သုိ႔မဟုတ္ ရငွ္မိုးျပာဟုလည္း သိၾကသည)္36၏ ကိစၥျဖစ္သည္။ ၎ကုိ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ ဇနန္ဝါရီလတြင ္ေထာငမ္ွလြတ္ေပးခဲ့သည္။37 ၎၏ ကိစၥက မဟနက ျမွင့္တင္သည့္ သန္႔ရွင္းေသာ 
ေထရဝါဒလမ္းစဥ္ကုိ ႏိုငင္ေံတာ္အစိုးရက အကာအကြယ္ေပးထားပုံႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးၿပီး ရွားပါးသည္ ့
သက္ေသတစခ္ုအျဖစ္ ရွေိနသည္။ ယင္းကိစၥသည ္မဟနႏွင့္ ဂိဏ္ုးဂဏမ်ားအၾကား ဂိုဏ္းမ်ားက ခုရံုံးမ်ားႏွင့္ မဟန၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လုိက္နာၿပီး ၎တုိ႔၏ ယံုၾကညမ္ႉမ်ားႏွင့္ က်င့္ၾကံမႉမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္၍ 
တရားျပန္႔ပြားေစျခင္းကုိ ရပ္တန္႔လုိက္သေရြ႕ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေျဖရငွ္းတတ္ေသာ ျဖစရ္ိုးျဖစစ္ဥမ္ွ ေသြဖည္ေနသည္။ 
 
၂၀၁၀ ခႏွုစ္မ်ားအတြင္း မိုးျပာဦးဥာဏ၏ ကိစၥသည ္ယင္းဂိဏ္ုး၏ ေခါင္းေဆာငအ္ေပၚကုိ ခ်မွတ္ခဲေ့သာ 
အလြနအ္မင္းျဖစ္ၿပီး ၾကာရညွေ္သာ ေထာင္ဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိငုင္ံတကာလူ႔အခြင့္အေရးေတာင္းဆုိသ
ည့္အသုိင္းအဝန္း၏ အာရုံစိုက္မႉကုိ ရခဲ့သည္။38 မဟနက ဖြဲ႔စည္းလုိက္ေသာ အထူးခုရံုံးအမွတ္ ၁၇ က 
မိုးျပာဂိုဏ္း၏ သင္ၾကားမႉမ်ားသည ္အယူလြဲသည္ဟု ၁၅ ႏိုဝငဘ္ာ ၂၀၁၁ တြငမ္ွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း 
ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင ္ဦးဥာဏႏွင့ ္မဟနၾကား  ပဋိပကၡမွာ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ကတည္းက 
စတငခ္ဲ့သည္။ ဦးဥာဏသည္ ေထရဝါဒဗဒုၶဘာသာကုိ 
ျမနမ္ာႏုိင္ငအံႏွ႔ံတြင္ရွေိသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင ္သင္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစမ္်ား၏ 
အေစာပိုင္းတြင္ ၎သည္ သစၥာတရားကို သိျမင္ကာ အရိယာျဖစ္သြားၿပီဟု စတင ္ေျပာလာခဲ့သည္။ ၎က သူ၏ 
တရားေပါက္သြားပုံကို ထုိစဥ္က တညေ္ထာင္သညမ္ွာ တစႏ္စွသ္ာရွိေသးေသာ မဟနထံသုိ႔ 

                                                
36 ဤကဏၭက အဓိကမီွျငမ္းထားသည္မွာ 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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အေၾကာင္းၾကားခဲေ့သာ္လည္း အဖြဲ႔က မယံုခဲေ့ပ။  ယင္းက့ဲသုိ႔ တရားေပါက္သည္ဟု လိမ္လညေ္ျပာေနျခင္းမွာ 
ပါရာဇိကကံေလးပါး39ထဲမွတစပ္ါးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းဟု မဟနက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင ္
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက ထုိက့ဲသုိ႔ ခ်ိဳးေဖာက္မႉမ်ိဳးအတြက္ မည္သည့္ ျပစဒ္ဏ္ကုိမွ် 
ခ်မွတ္မထားခဲေ့ပ။ ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိငု္ၿပီး မဟနက စစခ်ငး္တြင္ ၎အား မည္သုိ႔မွ် အေရးယူျခင္း မရွခိဲ့ေပ။  
 
မေၾကနပ္ဘဲ စည္းအျပငေ္ရာက္သြားသလုိျဖစ္ကာ ဦးဥာဏက ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကုိ စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။ 
ထုိသုိ႔စြန္႔လႊတ္ခဲ့ျခင္းကုိလည္း မဟနထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီး ၎သည ္မိုးျပာေရာင္ သကၤန္းကို 
စတငဝ္တ္ခဲ့သည္။ ၁၀ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉၈၃ ေန႔တြင္ ၎က ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒဗဒုၶဘာသာဟူေသာ ဝါဒသစ္တစ္ခုကုိ 
ထည္ေထာင္လုိက္ကာ တရားမ်ား စတင္ေဟာၾကားခဲ့သည္။ ၎၏ ေနာက္လုိက္အမ်ားအျပားက ၎ကုိ 
ရဟန္းတစပ္ါးအသြင္ဆက္ဆံျမ ဲဆက္ဆံေနခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
မဟနအတြက္ ႏိငု္ငေံတာ္၏ အကူအညီႏွင့္ 
စကားနားမေထာင္ေသာ ၎ကုိ အေရးယူရန ္အခြင့္အလမ္းတစရ္ပေ္ပၚလာခဲ့သည္။ အသစ္ျပဌာန္းလုိက္ေသာ  
ဝိနည္းဓမၼကံအဓိကရဏ္ုးမႉခင္းမ်ား ေျဖရွင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ 
ဥပေဒ (၁၉၈၃)၏ ပဒု္မ ၅ ႏွင္ ့ပုဒမ္ ၉ က ဆုိထားသည္မွာ လူဝတ္ေၾကာင္တစ္ဦးသည္ မည္သည့္အခါမွ် 
ရဟန္းအျဖစ ္ဟနေ္ဆာင္ျခင္းမျပဳရႏွင္ ့ယင္းတားျမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္လွ်င ္ေထာငဒ္ဏ္ 
သံုးႏွစအ္ထိ ခ်မွတ္ႏိငု္သည္ဟု ျဖစ္သည္။ ဦးဥာဏကုိ အဆုိပါ ပုဒမ္တုိ႔ႏွင္ ့၁၉၈၄ ခႏွုစ္တြင္ ေထာငခ္်ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၆ 
ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လြတ္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၉၁ ခႏွုစ္တြင္ ၎ထပ္မအံဖမ္းခရံၿပီး မမွနမ္နွ္းသိလွ်က္ႏငွ့္ 
မွားယြင္းေသာ သတငး္စကားတုိ႔ိကုိ ျဖန္႔ခ်မီႉျဖင္ ့စြပစ္ြဲခံရကာ အေရးေပၚစမီံမႉအက္ဥပေဒ (၁၉၅၀)40 ၏ ပဒု္မ ၅(င)ႏငွ့္ 
 ေထာငဒ္ဏ္ ဆယ္ႏစွအ္ျပစေ္ပးခံရျပန္သည္။ ၁၉၉၈ ခႏွုစ္တြင္ ေထာငမ္ွ ဒုတိယအႀကိမ္ လြတ္လာခဲ့သည္။ 
 
ဦးဥာဏက ဆက္လက္၍ တရားေဟာေနခဲရ့ာ ေနာက္လုိက္တစေ္ထာငန္ီးပါးရွိလာခဲ့သည္။ ယခငအ္တုိင္း 
ကံၾကမၼာကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ သူ ၾကဳံရျပန္သည္။ ဤတစ္ၾကိမတ္ြင္ေတာ့ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒမ္ ၂၉၅ ႏငွ့္ 
၂၉၅(က) (တစခ္ုကို ႏွစႏ္စွ္စ)ီ၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုိင္္ရာဥပေဒ ပုဒမ္ ၆ 
(ငါးႏွစ္)၊ ဝနိည္းဓမၼကံအဓိကရုဏ္းမႉခင္းမ်ား ေျဖရငွ္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရာွက္သည့္ဥပေဒပဒု္မ ၆ 
(ငါးႏွစ္)၊ ဝနိည္းဓမၼကံအဓိကရုဏ္းမႉခင္းမ်ား ေျဖရငွ္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရာွက္သည့္ ဥပေဒပဒု္မ ၁၀ 
(ငါးႏွစ္)ႏွင္ ့သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းဆုိငရ္ာ ဥပေဒပဒု္မ ၁၂ ႏငွ့္ ပုဒမ္ ၁၃ (တစ္ခုကုိ ငါးႏွစ္စ)ီတုိ႔ကုိ သံုးကာ 
စုစေုပါင္း ေထာငဒ္ဏ္ ႏွစႏ္စွ္ဆယ္ ခ်ခံရသည္။ အယူခရံန၊္ သမၼတလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရနႏ္ငွ့္ တရားရုံးခ်ဳပမ္ွ 
အမႉေခၚစာခြၽန္ေတာ္အမိန္႔တစ္ခရုရန္ ၎၏ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႉမ်ားမွာ အခ်ည္းႏွီးျဖစခ္ဲ့သည္။41 ၎၏ 
အသက္ ခႏွုစ္ဆယ့္ခုႏွစရ္ိွမွ ၂၀၁၆ ခႏွုစ္ ဇနန္ဝါရီလတြင္ ေထာင္မွ လြတ္ခဲ့သည္။ ဦးဥာဏႏွင့ ္
၎၏ ေနာက္လုိက္မ်ားက ႏိငု္ငေံတာ္၏ အတုိငပ္င္ခပံုဂၢိဳ လ္ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာငၿ္ပီး 

                                                
39 ဝိနယအရ ပါရာဇိကကံေလးပါးမွာ လိင္ဆက္ဆံမႉ၊ လူသတ္မႉ၊ အၾကီးစားခုိးမႉႏွင့္ တန္ခိုးရိွသည္ဟု လိမ္လည္ၾကြားဝါမႉတို႔ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို 
တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပုိၿပီး က်ဴးလြန္မိပါက အျမင့္ဆုံးေပးႏုိင္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မွာ သံဃာထုထမွဲ 
ရာသက္ပန္ ထုတ္ပယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရဟန္းတစ္ပါး ပါရာဇိကက ံတစ္ပါးပါး ေဖာက္ဖ်က္မႉေၾကာင့္ ထုတ္ခံလိုက္ရပါက ၎ကိ ု
မည္သည့္အခါမွ သံဃာထုထဲ့သို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခြင့္မျပဳေပ။ 
40 ထိုနာမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဥပေဒကို စစ္အစုိးရက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ မၾကာခဏ အသုံးျပဳကာ 
ႏိုင္ငံေရးသေဘာကြဲလြဲမႉကို အျပစ္ဒဏ္ေပးခ့ဲသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစုိးရအာဏာရလာၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးလုပ္ေသာ 
ဥပေဒေရးရာလႉပ္ရွားမႉတစ္ခုမွာ အေရးေပၚစီမံမႉအက္ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းသည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၆) 
ကို ျပဌာန္းကာ ထိုဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအၾကားတြင္ 
နာမည္ဆိုးႏွင့္ အေက်ာ္ၾကားဆုံးျဖစ္ကာ ၎တို႔ထဲမွ အမ်ားအျပားသည္ ထိုဥပေဒႏွင့္ အဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံခ့ဲရၿပီး 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ 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). 

 ဒီမိုကေရစနီည္းက် ေရြးေကာက္တငေ္ျမွာက္ခံထားရေသာ အစိးုရတစရ္ပအ္ုပခ္်ဳပေ္နသည္ ့ျမနမ္ာႏုိငင္ံတြင္ 
ယင္းတုိ႔၏ ဂိုဏ္းကုိ ျမငေ္တြ႔ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂိုဏ္းသည္ ၎တုိ႔၏ လုပင္န္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ျခင္း 
မျပဳၾကေသးသည့္အတြက္ မဟန၏ စိတ္ကြက္ျခင္းကို ခံရျပန္သည္။ မဟနက ဦးဥာဏႏွင္ ့ေနာက္လုိက္မ်ားကုိ 
ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူႏုိင္ရန္ ယင္းတုိ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဘာသာေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႉဝန္ႀကီးဌာနကို ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။  ဂိုဏ္းသည္ 
မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြငအ္ေျခစိုက္ၿပီး ေနာက္လုိက္မ်ားက တစ္ႏိငု္ငံလံုးအႏွ႔ံရွေိနသည့္အတြက္ 
ႏိုငင္ေံတာ္သမၼတရုံးကလည္း ဝန္ႀကီးဌာနကုိ ကူညီရန္ ျပညန္ယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ 
အမနိ္႔ထုတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင ္၂၀၁၇ ခႏွုစ္ မတ္လအထိေတာ့ ယင္းကိစၥမွာ မၿပီးျပတ္ေသးေပ။42 
 
မိုးၿပာဂိုဏ္း၏ အျဖစ္က ေျပာေနသညမ္ွာ အခ်က္ႏွစခ္်က္ ရွိသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ဂိုဏ္းမ်ားထံမ ွအမနိ္႔လံုးဝနာခံမႉကုိ 
မဟနက လိုိခ်င္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ  ၎တုိ႔ကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ မဟန၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ 
စိတ္ပါလက္ပါျဖစေ္စ စိတ္မပါဘဲျဖစေ္စ ဂိုဏ္းမ်ားက လုိက္နာခဲလွ့်င္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္သြားေသာ္လည္း 
ဂိုဏ္းတစဂ္ိုဏ္းက မဟန၏ အမနိ္႔ကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့လွ်င္ မဟနက အေရးယူတတ္သည္။ 
ႏိုငင္ေံရးအေျခအေနအသစ္တြင္ ဦးဥာဏႏွင္ ့ေနာက္လုိက္မ်ားကို ေထာငဒ္ဏ္ထပခ္်မည္လားဆုိသည္ကေတာ့ 
မေရရာေပ။ သုိ႔ရာတြင ္ဦးဥာဏႏွင့္ ေနာက္လုိက္မ်ားကုိ ယင္းတုိ႔ လုပ္ခ်င္သလုိ မဟနက လုပခ္ြင့္မေပးျခင္းႏငွ့္ 
မဟနကုိယ္စား အစိုးရက ဂိုဏ္းကုိ အျပစေ္ပးရန ္ေတာင္းဆုိျခငး္ကုိ အစိုးရက လုိက္ေလ်ာခဲျ့ခင္းကို 
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင္ ့မဟနႏွင့္ ၎၏ ခုရံုံးမ်ားမွ ျပန္ဆိုသေဘာေပါက္သည့္အတုိင္း 
လမ္းရိုးမွ ေသြဖည္ျခင္းသည္ ျမနမ္ာႏုိငင္ံတြင္ ဘာသာေရးျပစမ္ႉတစ္ခုျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရကလည္း 
မဟနႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ျပစမ္ႉမ်ားကို အျပစေ္ပးေနဥးီမည္သာျဖစ္သည္။ 
 
၃.၂ အစိးုရ/ဗဒုၶဘာသာႏငွ့္ မြတစ္လငဆ္ကဆ္ေံရး 
 
၃.၂.၁ စစအ္စိးုရ-မြတစ္လငဆ္ကဆ္ေံရး (၁၉၉၀ခႏွုစမ္်ား-၂၀၀၀ခႏွုစမ္်ား) 
 
အစိုးရႏွင့္ လူနည္းစုဘာသာဝင္အၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့
နဝတ/နအဖလက္ေအာက္ရွိ အစိုးရႏွင့္ မြတ္စလငမ္်ားအၾကား ေခ်ာေမြ႕မႉမရွိခဲ့ေပ။ စစုုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၄.၃ 
ရာခုိုငႏ္ႉန္း (ရိုဟငဂ္်ာပါ ထည့္တြက္လွ်င)္ႏွင္ ့၂.၃ ရာခုိင္ႏႉန္း (ရိဟုင္ဂ်ာကုိ 
ထည့္မတြက္လွ်င)္ သာလွ်င္ အစၥလာမ္ဘာသာဝငမ္်ားျဖစ္သည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔အထဲတြင ္လူမ်ိဳးေရးအရ၊ 
မူလဇစ္ျမစအ္ရႏွင္ ့ႏိုငင္ံသားျဖစ္မႉတုိ႔တြင္ ကြာျခားမႉရွိၾကသည္။ ၁၉၉၀ ခႏွုစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခႏွုစ္မ်ားတေလွ်ာက္ 
မတူေသာ အုပစ္မု်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကားတြင ္မတူေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွခိဲ့သည္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း 
၎တုိ႔၏ ဘံုကုိးကြယ္သည့ ္ဘာသာတရားတူညီမႉေၾကာင့္ အစိုးရက ကုိလုိနေီခတ္က ရွိခဲေ့သာ ႏိငုင္ံျခားမနု္းတီးမႉကုိ 
ျပန္လည္အသက္သြင္းၿပီး ၎တုိ႔အားလံုးကို အတူတူဆက္ဆံခဲသ့ည္ဟု ဆုိလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေပ။  
 
ႏိုငင္ံျခားမနု္းတီးမႉႏွင္ ့မြတ္စလင္မနု္းတီးမႉသည္ ႏစွ္ဆယ္ရာစု အေစာပိုင္း ကုိလုိနေီခတ္ဗမာျပည္တြင ္
အစတည္ခဲ့သည္။ ဆယ့္ကုိးရာစေုႏွာင္းပိုင္းႏငွ့္ ႏွစ္ဆယ္ရာစု ပထမတဝက္တုိ႔တြင ္
အိႏၵိယမွကုိလုိနေီခတ္ဗမာျပည္သုိ႔ ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္ မြတ္စလငမ္်ားဝင္ေရာက္ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ျခင္းကုိ ေ
ဒသခံတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အက်ိဳးအတြက္ တံု႔ျပန္ျခင္းအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲေ့သာ ႏိငု္ငျံခားမုန္းတီးမႉ
သည္ ယင္းအခ်နိ္က ကုိလုိနစီနစ္ကိုဆန္႔က်င္ျခင္း၊ လူမ်ိဳ းေရးအသြင္ေဆာင္ျခင္း၊ ကူးေျပာင္းဝငေ္ရာက္လာသူကုိ 

                                                
42 Aung Kyaw Min, “‘Moe Pyar’ Case Proceedings Delayed,” Myanmar Times, March 5, 2017, https://www.mmtimes.com/national-
news/yangon/25344-moe-pyar-case-proceedings-delayed.html.  
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အေၾကာင္းၾကားခဲေ့သာ္လည္း အဖြဲ႔က မယံုခဲေ့ပ။  ယင္းက့ဲသုိ႔ တရားေပါက္သည္ဟု လိမ္လညေ္ျပာေနျခင္းမွာ 
ပါရာဇိကကံေလးပါး39ထဲမွတစပ္ါးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းဟု မဟနက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင ္
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက ထုိက့ဲသုိ႔ ခ်ိဳးေဖာက္မႉမ်ိဳးအတြက္ မည္သည့္ ျပစဒ္ဏ္ကုိမွ် 
ခ်မွတ္မထားခဲေ့ပ။ ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိငု္ၿပီး မဟနက စစခ်ငး္တြင္ ၎အား မည္သုိ႔မွ် အေရးယူျခင္း မရွခိဲ့ေပ။  
 
မေၾကနပ္ဘဲ စည္းအျပငေ္ရာက္သြားသလုိျဖစ္ကာ ဦးဥာဏက ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကုိ စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။ 
ထုိသုိ႔စြန္႔လႊတ္ခဲ့ျခင္းကုိလည္း မဟနထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီး ၎သည ္မိုးျပာေရာင္ သကၤန္းကို 
စတငဝ္တ္ခဲ့သည္။ ၁၀ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉၈၃ ေန႔တြင္ ၎က ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒဗဒုၶဘာသာဟူေသာ ဝါဒသစ္တစ္ခုကုိ 
ထည္ေထာင္လုိက္ကာ တရားမ်ား စတင္ေဟာၾကားခဲ့သည္။ ၎၏ ေနာက္လုိက္အမ်ားအျပားက ၎ကုိ 
ရဟန္းတစပ္ါးအသြင္ဆက္ဆံျမ ဲဆက္ဆံေနခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
မဟနအတြက္ ႏိငု္ငေံတာ္၏ အကူအညီႏွင့္ 
စကားနားမေထာင္ေသာ ၎ကုိ အေရးယူရန ္အခြင့္အလမ္းတစရ္ပေ္ပၚလာခဲ့သည္။ အသစ္ျပဌာန္းလုိက္ေသာ  
ဝိနည္းဓမၼကံအဓိကရဏ္ုးမႉခင္းမ်ား ေျဖရွင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ 
ဥပေဒ (၁၉၈၃)၏ ပဒု္မ ၅ ႏွင္ ့ပုဒမ္ ၉ က ဆုိထားသည္မွာ လူဝတ္ေၾကာင္တစ္ဦးသည ္မည္သည့္အခါမွ် 
ရဟန္းအျဖစ ္ဟနေ္ဆာင္ျခင္းမျပဳရႏွင္ ့ယင္းတားျမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္လွ်င ္ေထာငဒ္ဏ္ 
သံုးႏွစအ္ထိ ခ်မွတ္ႏိငု္သည္ဟု ျဖစ္သည္။ ဦးဥာဏကုိ အဆုိပါ ပုဒမ္တုိ႔ႏွင့္ ၁၉၈၄ ခႏွုစ္တြင္ ေထာငခ္်ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၆ 
ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လြတ္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၉၁ ခႏွုစ္တြင္ ၎ထပ္မအံဖမ္းခရံၿပီး မမွနမ္နွ္းသိလွ်က္ႏငွ့္ 
မွားယြင္းေသာ သတငး္စကားတုိ႔ိကုိ ျဖန္႔ခ်မီႉျဖင္ ့စြပစ္ြဲခံရကာ အေရးေပၚစမီံမႉအက္ဥပေဒ (၁၉၅၀)40 ၏ ပဒု္မ ၅(င)ႏငွ့္ 
 ေထာငဒ္ဏ္ ဆယ္ႏစွအ္ျပစေ္ပးခံရျပန္သည္။ ၁၉၉၈ ခႏွုစ္တြင္ ေထာငမ္ွ ဒုတိယအႀကိမ္ လြတ္လာခဲ့သည္။ 
 
ဦးဥာဏက ဆက္လက္၍ တရားေဟာေနခဲရ့ာ ေနာက္လုိက္တစေ္ထာငန္ီးပါးရွိလာခဲ့သည္။ ယခငအ္တုိင္း 
ကံၾကမၼာကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ သူ ၾကဳံရျပန္သည္။ ဤတစ္ၾကိမတ္ြင္ေတာ့ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒမ္ ၂၉၅ ႏငွ့္ 
၂၉၅(က) (တစခ္ုကို ႏွစႏ္စွ္စ)ီ၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုိင္္ရာဥပေဒ ပုဒမ္ ၆ 
(ငါးႏွစ္)၊ ဝနိည္းဓမၼကံအဓိကရုဏ္းမႉခင္းမ်ား ေျဖရငွ္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရာွက္သည့္ဥပေဒပဒု္မ ၆ 
(ငါးႏွစ္)၊ ဝနိည္းဓမၼကံအဓိကရုဏ္းမႉခင္းမ်ား ေျဖရငွ္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရာွက္သည့္ ဥပေဒပဒု္မ ၁၀ 
(ငါးႏွစ္)ႏွင္ ့သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းဆုိငရ္ာ ဥပေဒပဒု္မ ၁၂ ႏငွ့္ ပုဒမ္ ၁၃ (တစ္ခုကုိ ငါးႏွစ္စ)ီတုိ႔ကုိ သံုးကာ 
စုစေုပါင္း ေထာငဒ္ဏ္ ႏွစႏ္စွ္ဆယ္ ခ်ခံရသည္။ အယူခရံန၊္ သမၼတလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရနႏ္ငွ့္ တရားရုံးခ်ဳပမ္ွ 
အမႉေခၚစာခြၽန္ေတာ္အမိန္႔တစ္ခရုရန္ ၎၏ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႉမ်ားမွာ အခ်ည္းႏွီးျဖစခ္ဲ့သည္။41 ၎၏ 
အသက္ ခႏွုစ္ဆယ့္ခုႏွစရ္ိွမွ ၂၀၁၆ ခႏွုစ္ ဇနန္ဝါရီလတြင္ ေထာင္မွ လြတ္ခဲ့သည္။ ဦးဥာဏႏွင့ ္
၎၏ ေနာက္လုိက္မ်ားက ႏိငု္ငေံတာ္၏ အတုိငပ္င္ခပံုဂၢိဳ လ္ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာငၿ္ပီး 

                                                
39 ဝိနယအရ ပါရာဇိကကံေလးပါးမွာ လိင္ဆက္ဆံမႉ၊ လူသတ္မႉ၊ အၾကီးစားခုိးမႉႏွင့္ တန္ခိုးရိွသည္ဟု လိမ္လည္ၾကြားဝါမႉတို႔ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို 
တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပုိၿပီး က်ဴးလြန္မိပါက အျမင့္ဆုံးေပးႏုိင္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မွာ သံဃာထုထမွဲ 
ရာသက္ပန္ ထုတ္ပယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရဟန္းတစ္ပါး ပါရာဇိကက ံတစ္ပါးပါး ေဖာက္ဖ်က္မႉေၾကာင့္ ထုတ္ခံလိုက္ရပါက ၎ကိ ု
မည္သည့္အခါမွ သံဃာထုထဲ့သို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခြင့္မျပဳေပ။ 
40 ထိုနာမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဥပေဒကို စစ္အစုိးရက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ မၾကာခဏ အသုံးျပဳကာ 
ႏိုင္ငံေရးသေဘာကြဲလြဲမႉကို အျပစ္ဒဏ္ေပးခ့ဲသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစုိးရအာဏာရလာၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးလုပ္ေသာ 
ဥပေဒေရးရာလႉပ္ရွားမႉတစ္ခုမွာ အေရးေပၚစီမံမႉအက္ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းသည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၆) 
ကို ျပဌာန္းကာ ထိုဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအၾကားတြင္ 
နာမည္ဆိုးႏွင့္ အေက်ာ္ၾကားဆုံးျဖစ္ကာ ၎တို႔ထဲမွ အမ်ားအျပားသည္ ထိုဥပေဒႏွင့္ အဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရၿပီး 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ 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). 

 ဒီမိုကေရစနီည္းက် ေရြးေကာက္တငေ္ျမွာက္ခံထားရေသာ အစိးုရတစရ္ပအ္ုပခ္်ဳပေ္နသည္ ့ျမနမ္ာႏုိငင္ံတြင္ 
ယင္းတုိ႔၏ ဂိုဏ္းကုိ ျမငေ္တြ႔ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂိုဏ္းသည္ ၎တုိ႔၏ လုပင္န္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ျခင္း 
မျပဳၾကေသးသည့္အတြက္ မဟန၏ စိတ္ကြက္ျခင္းကို ခံရျပန္သည္။ မဟနက ဦးဥာဏႏွင္ ့ေနာက္လုိက္မ်ားကုိ 
ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူႏုိင္ရန္ ယင္းတုိ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဘာသာေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႉဝန္ႀကီးဌာနကို ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။  ဂိုဏ္းသည္ 
မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြငအ္ေျခစိုက္ၿပီး ေနာက္လုိက္မ်ားက တစ္ႏိငု္ငံလံုးအႏွ႔ံရွေိနသည့္အတြက္ 
ႏိုငင္ေံတာ္သမၼတရုံးကလည္း ဝန္ႀကီးဌာနကုိ ကူညီရန္ ျပညန္ယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ 
အမနိ္႔ထုတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင ္၂၀၁၇ ခႏွုစ္ မတ္လအထိေတာ့ ယင္းကိစၥမွာ မၿပီးျပတ္ေသးေပ။42 
 
မိုးၿပာဂိုဏ္း၏ အျဖစ္က ေျပာေနသညမ္ွာ အခ်က္ႏွစခ္်က္ ရွိသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ဂိုဏ္းမ်ားထံမ ွအမနိ္႔လံုးဝနာခံမႉကုိ 
မဟနက လိုိခ်င္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ  ၎တုိ႔ကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ မဟန၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ 
စိတ္ပါလက္ပါျဖစေ္စ စိတ္မပါဘဲျဖစေ္စ ဂိုဏ္းမ်ားက လုိက္နာခဲလွ့်င္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္သြားေသာ္လည္း 
ဂိုဏ္းတစဂ္ိုဏ္းက မဟန၏ အမနိ္႔ကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့လွ်င္ မဟနက အေရးယူတတ္သည္။ 
ႏိုငင္ေံရးအေျခအေနအသစ္တြင္ ဦးဥာဏႏွင္ ့ေနာက္လုိက္မ်ားကို ေထာငဒ္ဏ္ထပခ္်မည္လားဆုိသည္ကေတာ့ 
မေရရာေပ။ သုိ႔ရာတြင ္ဦးဥာဏႏွင့္ ေနာက္လုိက္မ်ားကုိ ယင္းတုိ႔ လုပ္ခ်င္သလုိ မဟနက လုပခ္ြင့္မေပးျခင္းႏငွ့္ 
မဟနကုိယ္စား အစိုးရက ဂိုဏ္းကုိ အျပစေ္ပးရန ္ေတာင္းဆုိျခငး္ကုိ အစိုးရက လုိက္ေလ်ာခဲျ့ခင္းကို 
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင္ ့မဟနႏွင့္ ၎၏ ခုရံုံးမ်ားမွ ျပန္ဆိုသေဘာေပါက္သည့္အတုိင္း 
လမ္းရိုးမွ ေသြဖည္ျခင္းသည္ ျမနမ္ာႏုိငင္ံတြင္ ဘာသာေရးျပစမ္ႉတစ္ခုျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရကလည္း 
မဟနႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ျပစမ္ႉမ်ားကို အျပစေ္ပးေနဥးီမည္သာျဖစ္သည္။ 
 
၃.၂ အစိးုရ/ဗဒုၶဘာသာႏငွ့္ မြတစ္လငဆ္ကဆ္ေံရး 
 
၃.၂.၁ စစအ္စိးုရ-မြတစ္လငဆ္ကဆ္ေံရး (၁၉၉၀ခႏွုစမ္်ား-၂၀၀၀ခႏွုစမ္်ား) 
 
အစိုးရႏွင့္ လူနည္းစုဘာသာဝင္အၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့
နဝတ/နအဖလက္ေအာက္ရွိ အစိုးရႏွင့္ မြတ္စလငမ္်ားအၾကား ေခ်ာေမြ႕မႉမရွိခဲ့ေပ။ စစုုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၄.၃ 
ရာခုိုငႏ္ႉန္း (ရိုဟငဂ္်ာပါ ထည့္တြက္လွ်င)္ႏွင္ ့၂.၃ ရာခုိင္ႏႉန္း (ရိဟုင္ဂ်ာကုိ 
ထည့္မတြက္လွ်င္) သာလွ်င္ အစၥလာမ္ဘာသာဝငမ္်ားျဖစ္သည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔အထဲတြင ္လူမ်ိဳးေရးအရ၊ 
မူလဇစ္ျမစအ္ရႏွင္ ့ႏိုငင္ံသားျဖစ္မႉတုိ႔တြင္ ကြာျခားမႉရွိၾကသည္။ ၁၉၉၀ ခႏွုစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခႏွုစ္မ်ားတေလွ်ာက္ 
မတူေသာ အုပစ္မု်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကားတြင ္မတူေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွခိဲ့သည္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း 
၎တုိ႔၏ ဘံုကုိးကြယ္သည့ ္ဘာသာတရားတူညီမႉေၾကာင့္ အစိုးရက ကုိလုိနေီခတ္က ရွိခဲေ့သာ ႏိငုင္ံျခားမနု္းတီးမႉကုိ 
ျပန္လည္အသက္သြင္းၿပီး ၎တုိ႔အားလံုးကို အတူတူဆက္ဆံခဲသ့ည္ဟု ဆုိလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေပ။  
 
ႏိုငင္ံျခားမနု္းတီးမႉႏွင္ ့မြတ္စလင္မနု္းတီးမႉသည္ ႏစွ္ဆယ္ရာစု အေစာပိုင္း ကုိလုိနေီခတ္ဗမာျပည္တြင ္
အစတည္ခဲ့သည္။ ဆယ့္ကုိးရာစေုႏွာင္းပိုင္းႏငွ့္ ႏွစ္ဆယ္ရာစု ပထမတဝက္တုိ႔တြင ္
အိႏၵိယမွကုိလုိနေီခတ္ဗမာျပည္သုိ႔ ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္ မြတ္စလငမ္်ားဝင္ေရာက္ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ျခင္းကုိ ေ
ဒသခံတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အက်ိဳးအတြက္ တံု႔ျပန္ျခင္းအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲေ့သာ ႏိငု္ငျံခားမုန္းတီးမႉ
သည္ ယင္းအခ်နိ္က ကုိလုိနစီနစ္ကိုဆန္႔က်င္ျခင္း၊ လူမ်ိဳ းေရးအသြင္ေဆာင္ျခင္း၊ ကူးေျပာင္းဝငေ္ရာက္လာသူကုိ 

                                                
42 Aung Kyaw Min, “‘Moe Pyar’ Case Proceedings Delayed,” Myanmar Times, March 5, 2017, https://www.mmtimes.com/national-
news/yangon/25344-moe-pyar-case-proceedings-delayed.html.  
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ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ လူတန္းစားမညီမွ်မႉကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ လူဦးေရအခ်ိဳးအစားကုိ ဦးတည္ျခင္း၊ 
က်ား၊မကိစၥသေဘာေဆာင္ျခင္းႏငွ္ ့ဘာသာေရးႏြယ္ျခင္းစေသာ သေဘာတရားမ်ား ေရာျပြန္းေနခဲ့သည္။ အႏိၵိယမ ွ
ဝငေ္ရာက္လာေသာ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပသ္မားမ်ားသည္ ကုိလုိနီေခတ္ အုပခ္်ဳပ္ေရးကဏၭႏွင္ ့
အျခား ကြၽမ္းက်ငမ္ႉမ်ားစြာမလုိေသာ ကဏၭမ်ားတြင ္ဝငေ္ရာက္လုပ္ကိုင္ၾကေသာေၾကာင္ ့ၿဗိတိသွ်တုိ႔က 
အေပၚက အပုစ္ီးထားၿပီး အႏိၵိယအလုပ္သမားတုိ႔က အလယ္အလတ္တန္းႏွင့္ ေအာက္ေျခလုပင္န္းကုိငင္န္းမ်ားႏွင္ ့
အလုပမ္်ားကို လႊမ္းမိုးထားေသာ ကုိလုိနေီခတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ 
၎တုိ႔မွာ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားျဖစ္လာေနသည္ဟု ေဒသခံတုိင္းရင္းသားတုိ႔က ျမင္လာၾကသည္။  
 
အဆုိပါ ကုိလိုနီစနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးသေဘာေဆာင္ျခင္း၊ ေရႊ႔႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတုိ႔ကုိ 
မလုိလားျခင္း၊ လူတန္းစားမညီမွ်မႉကုိ မႏွစ္ျမိဳ႕ျခင္းႏွင္ ့လူဦးေရအခ်ိဳ းအစားေျပာင္းလဲလာမႉကို မၾကိဳက္ျခင္းစေသာ 
သေဘာတုိ႔ေဆာင္သည္ ့ေဒသခံတုိ႔၏ စိတ္ခစံားမႉတုိ႔ကုိ အိႏၵိယအမ်ိဳ းသားတုိ႔ (ဟိႏၵူေရာ မြတ္စလင္ပါ) 
ႏွင္ ့ဗမာဗဒုၶဘာသာ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔အၾကားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပၚထြန္းလာၿပီဟု စြပစ္ြဲၾကသည့္ လက္မထပ္ဘဲ 
အတူေနၾကျခင္းႏွင္ ့ဘာသာလူမ်ိဳးမတူဘဲ လက္ထပ္ၾကျခင္းတုိ႔က ပိုမုိ မီးထိုးေပးခဲ့သည္။ ဟိႏၵဴႏွင့္ မြတ္စလင ္
ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားက မြတ္စလငႏ္ွင့ ္ဟိႏၵဴေယာက်ၤားတုိ႔ႏွင့္  ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးတုိ႔အၾကား 
ပတ္သက္ႏွီးႏြယ္ၾကမႉကုိ တရားဝင္သည္ဟု လက္မခံသည့္အတြက္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳ းသမီးမ်ားစြာတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ 
လက္ထပ္ျခင္း၊ အေမြဆက္ဆံျခင္းႏငွ့္ လင္မယားကြဲကြာၾကသည့္အခါ ကေလးအုပ္ထိန္းမႉခြင့္ရရွိျခင္းစသည္တုိ႔တြင ္
အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရွံဴ းရသည္ဟု ျမင္လာၾကသည္။ အဆုိပါ က်ား၊မသေဘာေဆာင္ေသာ 
အိႏၵိယသားတုိ႔ကုိ မႏွစ္ျမိဳ႕မႉက ဗမာ (ဗဒုၶဘာသာ)အမ်ိဳးသားတုိ႔၏ ေယာက်ၤားအခြင့္အေရးကို 
ခ်ိဳးေဖါက္ခံရသလုိ ဗမာ (ဗဒုၶဘာသာ)အမ်ိဳးသမီးတုိ႔ကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည္ဟု ခစံားလာၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင ္  
ဗုဒၶဘာသာမိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားမႉႏွင့္ အေမြဆက္ခံမႉဥပေဒ (၁၉၃၉)ဟူေသာ အထူးဥပေဒတစခ္ုကုိ 
ျပဌာန္းလုိက္ၾကသည္။ ဥပေဒက လူမ်ိဳးမတူ ဘာသာမတူဘဲ ေပါင္းေဖာ္ၾကေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားအားလံုးကို 
တရားဝင္လက္ထပ္သည္ဟု မွတ္ယူရမညျ္ဖစ္ၿပီး အေမြဆက္ဆံခြင့္၊ အေမြႏွင့္ ကေလးအုပ္ထိန္းခြင့္မ်ားကုိ 
ဗမာ့ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒႏွင့္သာ ဆံုးျဖတ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္လုိက္သည္။43 ယင္းဥပေဒကို  ျပင္ဆင္ထားသည္ ့
ဗုဒၶဘာသာမိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားမႉႏွင့္ အေမြဆက္ခံမႉဥပေဒျဖင့္ ၁၉၅၄ ခႏွုစ္တြင္ 
အစားထုိးခဲ့သည့္။ ၾကားကာလတြင္ အေစာပိုင္း ဆယ္စႏွုစ္မ်ားက ရွိခဲေ့သာ ဟိႏၵဴႏွင့္ 
မြတ္စလင္မခြဲခဲ့သည့္ အိႏၵိယမုန္းတီးျခင္းသည္ တေျဖးေျဖးႏွင့္ ဟိႏၵဴထက္ မြတ္စလင္ကုိ ပိဥုီးတည္လာခဲ့သည္။44 
 
အထက္ပါ ကုိလုိနီေခတ္က ျပင္းျပေသာ အမ်ိဳးသားေရးဆန္ဆနႏ္ွင္ ့ကူးေျပာင္းဝငေ္ရာက္လာသူကုိ 
မုန္းဟန္ေဆာင္သည္4့5 သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး  ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က 
အုပခ္်ဳပ္ေသာ ပါလီမနဒ္မီိုကေရစစီနစ္ (၁၉၄၈-၆၂) တေလွ်ာက္လံုးတြင ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ခ်ီသည္ကို 
မေတြ႔ရေသာ္လည္း ႏိငု္ငျံခားမုန္းတီးသည့္ ဦးေနဝင္းေခါငး္ေဆာင္သည့္ 
ေတာ္လွန္ေရးေကာငစ္ီ/ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ)လက္ထက္တြင္ ျပနေ္ပၚလာခဲ့သည္။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). 
44 Renaud Egreteau, “Burmese Indians in Contemporary Burma: Heritage, Influence, and Perceptions since 1988,” 
Asian Ethnicity 12(1) (2011), pp. 33–54. 
45 ‘ကူးေျပာင္းလာသူကိုမုန္းဟန္ေဆာင္သည္’ဟူေသာ စကားကုိ သုံးစြဲထားျခင္းမွာ 
ကိုလိုနီေခတ္က ဝင္ခဲ့သမွ်ေသာ ကူးေျပာင္းလာသူအားလုံးလိုလိုမဟုတ္ေတာင္မွ အမ်ားစုသည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ 
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တိူ႔သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အမွန္မွာ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
46 မွတ္သားေလာက္စရာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ၎ေရးသားေသာ ဦးေနဝင္း၏ ႏုိင္ငံေရးအတၳဳပတၱိတြင္ 
ေရာဘတ္ေတလာက ဆိုရွယ္လစ္စစ္အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္း၏ လူအမ်ားလက္ခံထားၾကေသာ 
ႏိုင္ငံျခားမုန္းတီးမႉကို ေမးခြန္းထုတ္ထားကာ ဦးေနဝင္းသည္ ႏုိင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ခင္ခင္မင္မင္ဆက္ဆံေလ့ရိွျခင္း၊ ကမၻာအႏံွ႔သို႔ 
ခရီးသြားခဲ့ျခင္းႏွင့္ အိႏၵိယလူမ်ိဳး ကိုယ္ပုိင္ထမင္းခ်က္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးအရာရိွထားရိွခဲ့ျခင္းတို႔ကို ေထာက္ျပခ့ဲသည္။ ၾကည့္ပါ။ Robert H Taylor, 
General Ne Win: A Political Biography (ISEAS-Yusof Ishak Institute 2015), pp. 366-7. 

သည္ ႏိငု္ငံတကာႏွင့္ မဆက္ဆံဘဲ တုိင္းျပည္ကို တံခါးပိတ္ဝါဒက်င့္သံုး၍ စီးပြားေရးကုိ ေကာင္းေကာင္းမြနမ္ြန ္
မစမီံတတ္မႉေၾကာင္ ့လူမႉစီးပြားေရးႏွင္ ့ႏိငု္ငေံရး အခက္အခမဲ်ားၾကဳံေတြ႔ရတုိင္း မၾကာခဏဆုိသလုိ 
ႏိုငင္ံျခားမ ွဝငေ္ရာက္လာသူမ်ားမ ွဆင္းသက္လာေသာ တရုတ္ႏွင္ ့အိႏၵိယသားတုိ႔ကုိ 
ဓါးစာခံလုပၿ္ပီး ျပႆနာရွာတတ္သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။47 
 
ဦးေနဝင္း၏ ႏိုငင္ံျခားမနု္းတီးစိတ္ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာယူခဲ့ေသာ နဝတေခါင္းေဆာငစ္စ္ဗိုလ္ မ်ားက 
ဆက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ဤအႀကိမ္တြငေ္တာ့ ကမၻာ့အလယ္တြင ္မတ္ိေဆြရွားပါးေသာ စစအ္စိုးရ၏ တရုတ္ႏုငိင္ံႏွင့္ 
နီးစပ္လာမႉႏွင့္  ယခင္က ကြန္ျဖဴးရွပဝ္ါဒ သုိ႔မဟုတ္ ေတာက္ဝါဒ သုိ႔မဟုတ္ မဟာယာန ဗဒုၶဘာသာတုိ႔ကုိ 
ကုိးကြယ္ခဲ့ၾကသည္ ့လူမ်ားစြာရွိသည့္ တရုတ္မ်ိဳးႏြယ္ ျမန္မာႏုိငင္ံသားမ်ား48၏ ဗမာဆန္လာျခင္း49 (ဝါ) 
ေထရဝါဒဆန္လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင္ ့ျဖစ္ဟန္တူၿပီး နဝတ/နအဖအစိုးရ စတင္ျဖန္႔ခ်ီလာသည္ ့အမ်ိဳးသားေရးဝါဒမွာ 
အေမရိကန္ျပညေ္ထာင္စႏွုင္ ့ၿဗိတိန္ႏိငုင္ံစသည္ ့အေနာက္အငအ္ားစမု်ားကုိ တဖက္က ဦးတည္ၿပီး ေ
နာက္တဖက္က မြတ္စလင္မ်ားကုိ ရညည္ႊန္းလာသည္။50 ယင္းအပိုင္းႏွစပ္ိငု္း ပါ ႏိုငင္ံျခားမနု္းတီး ၿပီး 
ေခတ္သစ္ကုိလိုနီဆန္႔က်င္ေရးအသြင္ေဆာင္သည့္ စကားမ်ားသည္ ကုိလုိနီေခတ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ဆုိရွယ္လ
စ္ေခတ္ဗမာျပည္တြင ္ထြန္းကားခဲ့ေသာ မြတ္စလငမ္ုန္းတီးေရးစကားအသစ္တစခ္ုကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့သည္။51 မြတ္စလငမ္်ားကုိ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်႕ဲတုိ႔ ခ်န္ထားရစခ္ဲေ့သာ မလုိခ်င္ဘဲ လက္ခံထားလုိက္ရေသာ 
လက္က်န္မ်ားအျဖစ ္ပုံေဖၚခဲ့သည္။52 ထုိမြတ္စလင္မ်ားသည္ စစခ်င္းတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ စီးပြားေရးကုိ 
နစန္ာေစခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ လူဦးေရအရြယ္အစား၊ ႏိငု္ငံျခားယဥေ္က်းမႉႏွင့္ ဘာသာေရးတုိ႔ေၾကာင္ ့
တေျဖးေျဖး တုိးတက္ၿပီး ေဒသခံတုိ႔၏ လူမ်ိဳးေရး၊ ယဥေ္က်းမႉႏွင့္ဘာသာေရးၾကန္အင္လကၡဏာတုိ႔ကုိပါ ထိ
ခုိက္လာခဲ့သည္ဟု ပုေံဖၚခဲ့သည္။53  
 
ထို မြတ္စလင္မနု္းတီးေရးစကားကုိ ကုိလုိနေီခတ္က ဝင္လာခဲေ့သာ တရားမဝငေ္သာ မွတ္ပုံတင္တစခ္ုခမုရွိေသာ 
ဝင္လာသူမ်ားဟု နဝတက ပံုေဖၚခဲေ့သာ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစမ္်ား၏ ေႏွာင္းပိငု္းႏငွ့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစမ္်ား၏ အေစာပုိင္းတြင္ 
ျဖစပ္ြားခဲ့ေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ရိုဟငဂ္်ာမ်ား အစုလိုက္အျပဳံလုိက္ ထြက္ေျပးၾကျခင္းက ပိမုို 
အားျဖည့္ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၎တုိ႔ကုိ ႏိုငင္ံတကာ ဖိအားမ်ားအၾကားတြင္ ျပန္လက္ခံခဲ့သည္။54 
လူဝငမ္ႉႀကီးၾကပေ္ရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အငအ္ားဝန္ၾကီး(လဝက) ဌာနကုိ၁၉၉၅ ဂြၽန္လတြင္ တည္ေထာင္လုိက္ေသာ
အခါ မြတ္စလငမ္ုန္းတီးေရးစကားသည ္အထြတ္အထိပ္သုိ႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ လဝကက ၎၏ 
တရားဝင္ ေဆာင္ပဒုအ္ျဖစ ္ေျမမ်ိဳ၍ လူမ်ိဳးမျပဳတ္ လူၿမိဳမွ လူမ်ိဳးျပဳတ္မည္ ကုိ သံုးစြဲခဲ့သည္။ 
အဆုိပါ ေဆာင္ပဒု္က နမိိတ္ေဟာေနသညမ္ွာ ႏိငုင္ံျခားမွ လာေသာ လူမ်ိဳးတစမ္်ိဳး (ဆုိလုိသညမ္ွာ 
မြတ္စလင္မ်ား)၏ ႏိငုင္ံတြင္း ဝငေ္ရာက္လာမႉကုိ မထိန္းခ်ဳပႏ္ိငုလွ္်င္ ျမနမ္ာႏုိငင္ံရွိ ဗဒုၶဘာသာႏွင္ ့
ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားသည ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မည္။55 ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား၏ ေႏွာင္းပုိင္းမွ 

                                                
47 Nyi Nyi Kyaw, “Adulteration of Pure Native Blood by Aliens? Mixed Race Kapya in Colonial and Post-Colonial 
Myanmar,” Social Identities (online first), https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504630.2018.1499223 
; Kyaw Yin Hlaing, “Reconsidering the Failure of the Burma Socialist Programme Party Government to Eradicate 
Internal Economic Impediments,” South East Asia Research 11 (1) (2003), pp. 5-58. 
48 Nyi Nyi Kyaw, “Adulteration.” 
49 ဗမာဆန္လာျခင္း(Bamarization) ကို Burmanization ဟု အသုံးမ်ားေလ့ရိွၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာကို အမ်ားစုကိုးကြယ္ၾကသည့္ 
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52 Nyi Nyi Kyaw (forthcoming), “The Role of Myth in Anti-Muslim Buddhist Nationalism in Myanmar,” in Michael 
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(3) (2017), pp. 269-86. 
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ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ လူတန္းစားမညီမွ်မႉကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ လူဦးေရအခ်ိဳးအစားကုိ ဦးတည္ျခင္း၊ 
က်ား၊မကိစၥသေဘာေဆာင္ျခင္းႏငွ္ ့ဘာသာေရးႏြယ္ျခင္းစေသာ သေဘာတရားမ်ား ေရာျပြန္းေနခဲ့သည္။ အႏိၵိယမ ွ
ဝငေ္ရာက္လာေသာ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပသ္မားမ်ားသည္ ကုိလုိနီေခတ္ အုပခ္်ဳပ္ေရးကဏၭႏွင္ ့
အျခား ကြၽမ္းက်ငမ္ႉမ်ားစြာမလုိေသာ ကဏၭမ်ားတြင ္ဝငေ္ရာက္လုပ္ကိုင္ၾကေသာေၾကာင္ ့ၿဗိတိသွ်တုိ႔က 
အေပၚက အပုစ္ီးထားၿပီး အႏိၵိယအလုပ္သမားတုိ႔က အလယ္အလတ္တန္းႏွင့္ ေအာက္ေျခလုပင္န္းကုိငင္န္းမ်ားႏွင္ ့
အလုပမ္်ားကို လႊမ္းမိုးထားေသာ ကုိလုိနေီခတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ 
၎တုိ႔မွာ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားျဖစ္လာေနသည္ဟု ေဒသခံတုိင္းရင္းသားတုိ႔က ျမင္လာၾကသည္။  
 
အဆုိပါ ကုိလိုနီစနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးသေဘာေဆာင္ျခင္း၊ ေရႊ႔႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတုိ႔ကုိ 
မလုိလားျခင္း၊ လူတန္းစားမညီမွ်မႉကုိ မႏွစ္ျမိဳ႕ျခင္းႏွင္ ့လူဦးေရအခ်ိဳ းအစားေျပာင္းလဲလာမႉကို မၾကိဳက္ျခင္းစေသာ 
သေဘာတုိ႔ေဆာင္သည္ ့ေဒသခံတုိ႔၏ စိတ္ခစံားမႉတုိ႔ကုိ အိႏၵိယအမ်ိဳ းသားတုိ႔ (ဟိႏၵူေရာ မြတ္စလင္ပါ) 
ႏွင္ ့ဗမာဗဒုၶဘာသာ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔အၾကားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပၚထြန္းလာၿပီဟု စြပစ္ြဲၾကသည့္ လက္မထပ္ဘဲ 
အတူေနၾကျခင္းႏွင္ ့ဘာသာလူမ်ိဳးမတူဘဲ လက္ထပ္ၾကျခင္းတုိ႔က ပိုမုိ မီးထိုးေပးခဲ့သည္။ ဟိႏၵဴႏွင့္ မြတ္စလင ္
ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားက မြတ္စလငႏ္ွင့ ္ဟိႏၵဴေယာက်ၤားတုိ႔ႏွင့္  ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးတုိ႔အၾကား 
ပတ္သက္ႏွီးႏြယ္ၾကမႉကုိ တရားဝင္သည္ဟု လက္မခံသည့္အတြက္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳ းသမီးမ်ားစြာတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ 
လက္ထပ္ျခင္း၊ အေမြဆက္ဆံျခင္းႏငွ့္ လင္မယားကြဲကြာၾကသည့္အခါ ကေလးအုပ္ထိန္းမႉခြင့္ရရွိျခင္းစသည္တုိ႔တြင ္
အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရွံဴ းရသည္ဟု ျမင္လာၾကသည္။ အဆုိပါ က်ား၊မသေဘာေဆာင္ေသာ 
အိႏၵိယသားတုိ႔ကုိ မႏွစ္ျမိဳ႕မႉက ဗမာ (ဗဒုၶဘာသာ)အမ်ိဳးသားတုိ႔၏ ေယာက်ၤားအခြင့္အေရးကို 
ခ်ိဳးေဖါက္ခံရသလုိ ဗမာ (ဗဒုၶဘာသာ)အမ်ိဳးသမီးတုိ႔ကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည္ဟု ခစံားလာၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင ္  
ဗုဒၶဘာသာမိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားမႉႏွင့္ အေမြဆက္ခံမႉဥပေဒ (၁၉၃၉)ဟူေသာ အထူးဥပေဒတစခ္ုကုိ 
ျပဌာန္းလုိက္ၾကသည္။ ဥပေဒက လူမ်ိဳးမတူ ဘာသာမတူဘဲ ေပါင္းေဖာ္ၾကေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားအားလံုးကို 
တရားဝင္လက္ထပ္သည္ဟု မွတ္ယူရမညျ္ဖစ္ၿပီး အေမြဆက္ဆံခြင့္၊ အေမြႏွင့္ ကေလးအုပ္ထိန္းခြင့္မ်ားကုိ 
ဗမာ့ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒႏွင့္သာ ဆံုးျဖတ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္လုိက္သည္။43 ယင္းဥပေဒကို  ျပင္ဆင္ထားသည့္ 
ဗုဒၶဘာသာမိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားမႉႏွင့္ အေမြဆက္ခံမႉဥပေဒျဖင့္ ၁၉၅၄ ခႏွုစ္တြင္ 
အစားထုိးခဲ့သည့္။ ၾကားကာလတြင္ အေစာပိုင္း ဆယ္စႏွုစ္မ်ားက ရွိခဲေ့သာ ဟိႏၵဴႏွင့္ 
မြတ္စလင္မခြဲခဲ့သည့္ အိႏၵိယမုန္းတီးျခင္းသည္ တေျဖးေျဖးႏွင့္ ဟိႏၵဴထက္ မြတ္စလင္ကုိ ပိဥုီးတည္လာခဲ့သည္။44 
 
အထက္ပါ ကုိလုိနီေခတ္က ျပင္းျပေသာ အမ်ိဳးသားေရးဆန္ဆနႏ္ွင္ ့ကူးေျပာင္းဝငေ္ရာက္လာသူကုိ 
မုန္းဟန္ေဆာင္သည္4့5 သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး  ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က 
အုပခ္်ဳပ္ေသာ ပါလီမနဒ္မီိုကေရစစီနစ ္(၁၉၄၈-၆၂) တေလွ်ာက္လံုးတြင ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ခ်ီသည္ကို 
မေတြ႔ရေသာ္လည္း ႏိငု္ငျံခားမုန္းတီးသည့္ ဦးေနဝင္းေခါငး္ေဆာင္သည့္ 
ေတာ္လွန္ေရးေကာငစ္ီ/ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ)လက္ထက္တြင္ ျပနေ္ပၚလာခဲ့သည္။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). 
44 Renaud Egreteau, “Burmese Indians in Contemporary Burma: Heritage, Influence, and Perceptions since 1988,” 
Asian Ethnicity 12(1) (2011), pp. 33–54. 
45 ‘ကူးေျပာင္းလာသူကိုမုန္းဟန္ေဆာင္သည္’ဟူေသာ စကားကုိ သုံးစြဲထားျခင္းမွာ 
ကိုလိုနီေခတ္က ဝင္ခ့ဲသမွ်ေသာ ကူးေျပာင္းလာသူအားလုံးလိုလိုမဟုတ္ေတာင္မွ အမ်ားစုသည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ 
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခ့ဲၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တိူ႔သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အမွန္မွာ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
46 မွတ္သားေလာက္စရာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ၎ေရးသားေသာ ဦးေနဝင္း၏ ႏုိင္ငံေရးအတၳဳပတၱိတြင္ 
ေရာဘတ္ေတလာက ဆိုရွယ္လစ္စစ္အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္း၏ လူအမ်ားလက္ခံထားၾကေသာ 
ႏိုင္ငံျခားမုန္းတီးမႉကို ေမးခြန္းထုတ္ထားကာ ဦးေနဝင္းသည္ ႏုိင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ခင္ခင္မင္မင္ဆက္ဆံေလ့ရိွျခင္း၊ ကမၻာအႏံွ႔သို႔ 
ခရီးသြားခ့ဲျခင္းႏွင့္ အိႏၵိယလူမ်ိဳး ကိုယ္ပုိင္ထမင္းခ်က္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးအရာရိွထားရိွခ့ဲျခင္းတို႔ကို ေထာက္ျပခ့ဲသည္။ ၾကည့္ပါ။ Robert H Taylor, 
General Ne Win: A Political Biography (ISEAS-Yusof Ishak Institute 2015), pp. 366-7. 

သည္ ႏိငု္ငံတကာႏွင့္ မဆက္ဆံဘဲ တုိင္းျပည္ကို တံခါးပိတ္ဝါဒက်င့္သံုး၍ စီးပြားေရးကုိ ေကာင္းေကာင္းမြနမ္ြန ္
မစမီံတတ္မႉေၾကာင္ ့လူမႉစီးပြားေရးႏွင္ ့ႏိငု္ငေံရး အခက္အခမဲ်ားၾကဳံေတြ႔ရတုိင္း မၾကာခဏဆုိသလုိ 
ႏိုငင္ံျခားမ ွဝငေ္ရာက္လာသူမ်ားမ ွဆင္းသက္လာေသာ တရုတ္ႏွင္ ့အိႏၵိယသားတုိ႔ကုိ 
ဓါးစာခံလုပၿ္ပီး ျပႆနာရွာတတ္သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။47 
 
ဦးေနဝင္း၏ ႏိုငင္ံျခားမနု္းတီးစိတ္ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာယူခဲ့ေသာ နဝတေခါင္းေဆာငစ္စ္ဗိုလ္ မ်ားက 
ဆက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ဤအႀကိမ္တြငေ္တာ့ ကမၻာ့အလယ္တြင ္မတ္ိေဆြရွားပါးေသာ စစအ္စိုးရ၏ တရုတ္ႏုငိင္ံႏွင့္ 
နီးစပ္လာမႉႏွင့္  ယခင္က ကြန္ျဖဴးရွပဝ္ါဒ သုိ႔မဟုတ္ ေတာက္ဝါဒ သုိ႔မဟုတ္ မဟာယာန ဗဒုၶဘာသာတုိ႔ကုိ 
ကုိးကြယ္ခဲ့ၾကသည္ ့လူမ်ားစြာရွိသည့္ တရုတ္မ်ိဳးႏြယ္ ျမန္မာႏုိငင္ံသားမ်ား48၏ ဗမာဆန္လာျခင္း49 (ဝါ) 
ေထရဝါဒဆန္လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင္ ့ျဖစ္ဟန္တူၿပီး နဝတ/နအဖအစိုးရ စတင္ျဖန္႔ခ်ီလာသည္ ့အမ်ိဳးသားေရးဝါဒမွာ 
အေမရိကန္ျပညေ္ထာင္စႏွုင္ ့ၿဗိတိန္ႏိငုင္ံစသည္ ့အေနာက္အငအ္ားစမု်ားကုိ တဖက္က ဦးတည္ၿပီး ေ
နာက္တဖက္က မြတ္စလင္မ်ားကုိ ရညည္ႊန္းလာသည္။50 ယင္းအပိုင္းႏွစပ္ိငု္း ပါ ႏိုငင္ံျခားမနု္းတီး ၿပီး 
ေခတ္သစ္ကုိလိုနီဆန္႔က်င္ေရးအသြင္ေဆာင္သည့္ စကားမ်ားသည္ ကုိလုိနီေခတ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ဆုိရွယ္လ
စ္ေခတ္ဗမာျပည္တြင္ ထြန္းကားခဲ့ေသာ မြတ္စလငမ္ုန္းတီးေရးစကားအသစ္တစခ္ုကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့သည္။51 မြတ္စလငမ္်ားကုိ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်႕ဲတုိ႔ ခ်န္ထားရစခ္ဲေ့သာ မလုိခ်င္ဘဲ လက္ခံထားလုိက္ရေသာ 
လက္က်န္မ်ားအျဖစ ္ပုံေဖၚခဲ့သည္။52 ထုိမြတ္စလင္မ်ားသည္ စစခ်င္းတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ စီးပြားေရးကုိ 
နစန္ာေစခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ လူဦးေရအရြယ္အစား၊ ႏိငု္ငံျခားယဥေ္က်းမႉႏွင့္ ဘာသာေရးတုိ႔ေၾကာင္ ့
တေျဖးေျဖး တုိးတက္ၿပီး ေဒသခံတုိ႔၏ လူမ်ိဳးေရး၊ ယဥေ္က်းမႉႏွင့္ဘာသာေရးၾကန္အင္လကၡဏာတုိ႔ကုိပါ ထိ
ခုိက္လာခဲ့သည္ဟု ပုေံဖၚခဲ့သည္။53  
 
ထို မြတ္စလင္မနု္းတီးေရးစကားကုိ ကုိလုိနေီခတ္က ဝင္လာခဲေ့သာ တရားမဝငေ္သာ မွတ္ပုံတင္တစခ္ုခမုရွိေသာ 
ဝင္လာသူမ်ားဟု နဝတက ပံုေဖၚခဲေ့သာ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစမ္်ား၏ ေႏွာင္းပိငု္းႏငွ့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစမ္်ား၏ အေစာပုိင္းတြင္ 
ျဖစပ္ြားခဲ့ေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ရိုဟငဂ္်ာမ်ား အစုလိုက္အျပဳံလုိက္ ထြက္ေျပးၾကျခင္းက ပိမုို 
အားျဖည့္ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၎တုိ႔ကုိ ႏိုငင္ံတကာ ဖိအားမ်ားအၾကားတြင္ ျပန္လက္ခံခဲ့သည္။54 
လူဝငမ္ႉႀကီးၾကပေ္ရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အငအ္ားဝန္ၾကီး(လဝက) ဌာနကုိ၁၉၉၅ ဂြၽန္လတြင္ တည္ေထာင္လုိက္ေသာ
အခါ မြတ္စလငမ္ုန္းတီးေရးစကားသည ္အထြတ္အထိပ္သုိ႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ လဝကက ၎၏ 
တရားဝင္ ေဆာင္ပဒုအ္ျဖစ ္ေျမမ်ိဳ၍ လူမ်ိဳးမျပဳတ္ လူၿမိဳမွ လူမ်ိဳးျပဳတ္မည္ ကုိ သံုးစြဲခဲ့သည္။ 
အဆုိပါ ေဆာင္ပဒု္က နမိိတ္ေဟာေနသညမ္ွာ ႏိငုင္ံျခားမ ွလာေသာ လူမ်ိဳးတစမ္်ိဳး (ဆုိလုိသညမ္ွာ 
မြတ္စလင္မ်ား)၏ ႏိငုင္ံတြင္း ဝငေ္ရာက္လာမႉကုိ မထိန္းခ်ဳပႏ္ိငုလွ္်င္ ျမနမ္ာႏုိငင္ံရွိ ဗဒုၶဘာသာႏွင္ ့
ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားသည ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မည္။55 ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား၏ ေႏွာင္းပုိင္းမွ 

                                                
47 Nyi Nyi Kyaw, “Adulteration of Pure Native Blood by Aliens? Mixed Race Kapya in Colonial and Post-Colonial 
Myanmar,” Social Identities (online first), https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504630.2018.1499223 
; Kyaw Yin Hlaing, “Reconsidering the Failure of the Burma Socialist Programme Party Government to Eradicate 
Internal Economic Impediments,” South East Asia Research 11 (1) (2003), pp. 5-58. 
48 Nyi Nyi Kyaw, “Adulteration.” 
49 ဗမာဆန္လာျခင္း(Bamarization) ကို Burmanization ဟု အသုံးမ်ားေလ့ရိွၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာကို အမ်ားစုကိုးကြယ္ၾကသည့္ 
ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားကုိ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစုိးရႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ားက Burman ဟု ေခၚခ့ဲၾကျခင္းေၾကာင့့္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္က 
Burmanization ထက ္Bamarization ကို ပုိႏွစ္သက္ျခင္းမွာ Bamar ကို အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
50 Nyi Nyi Kyaw, “Adulteration.” 
51 ယင္း။ 
52 Nyi Nyi Kyaw (forthcoming), “The Role of Myth in Anti-Muslim Buddhist Nationalism in Myanmar,” in Michael 
Jerryson and Iselin Frydenlund (eds.). Buddhist-Muslim Encounters in South and Southeast Asia. 
53 ယင္း။ 
54 Nyi Nyi Kyaw, “Unpacking the Presumed Statelessness of Rohingyas,” Journal of Immigrant and Refugee Studies 15 
(3) (2017), pp. 269-86. 
55 Nyi Nyi Kyaw, “The Role of Myth.” 



20

စတင၍္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏစွ္မ်ားအထိ မြတ္စလငမ္်ားကို ဦးတည္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႉမ်ား 
မၾကာခဏျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ျပည ္(၁၉၈၈)၊ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္၊ စစ္ကုိင္းႏွင့္ 
ကရင ္(၁၉၉၇)၊ စစ္ေတြ (ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၀၁)၊ ေတာင္ငူ (ေမ ၂၀၀၁)၊ ျပည ္(ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၁)ႏငွ့္ 
ပခဲူး (ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၁) တုိ႔ျဖစ္သည္။56 
 
၎အဓိကရုဏ္းအားလံုးလုိလုိသည္ တစေ္ယာက္သုိ႔မဟုတ္ တစ္ေယာက္ထက္ပိုေသာ မြတ္စလင္ေယာက်ၤားတုိ႔က 
ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကုိ လိင္ေစာ္ကားမႉျပဳလုိက္သည္ဟု ေကာလဟာလထြက္လာျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ တကယ့္ျဖစရ္ပ္ကုိ ခ်႕ဲကားေျပာျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳ းသမီးတစေ္ယာက္ႏငွ္ ့
အိမေ္ထာငျ္ပဳလုိက္ၿပီး လက္ထပရ္ာတြင္ အမ်ိဳးသမီးကို ဖိအားေပး၍ အစၥလာမ္ဘာသာထဲသုိ႔ ဝင္ခုိင္းျခင္း၊ 
မြတ္စလင္တုိ႔က ဗုဒၶဘာသာကို ေစာ္ကားျပဳလုိက္ျခင္းႏငွ္ ့မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ဗဒုၶဘာသာဝငမ္်ာ းအၾကား 
ခုိက္ရန္ျဖစပ္ြားျခင္းစသည္တုိ႔မ ွစတင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ တုိက္ရိုက္ပါဝငမ္ႉသုိ႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ ႏွီးႏြယ္ေ 
နမႉကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔  သံသယရွိခဲ့ၾကၿပီး မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား တင္ထားၿပီးသားလည္း ျဖစ္သည္။ 
အဓိကရုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ မြတ္စလငပ္ိငု ္အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ဗလီမ်ား တုိက္ခုိက္ခံရျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးခရံျခင္းႏငွ့္  
မီးရွိဳ႕ခံရျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ တူညေီသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၀ 
ျပည့္ႏစွ္မ်ားတြင ္ေနာက္ထပ ္ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားကုိ ဆက္တုိက္ ျဖစေ္ပၚေစခဲ့ျပန္သည္။ 
 
၃.၂.၂ အစိးုရ/ဗဒုၶဘာသာႏငွ့္ မြတစ္လငဆ္ကဆ္ေံရး (၂၀၁၀ ခႏွုစမ္်ား) 
 
အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစေ္ပၚေနခဲေ့သာ ႏွစမ္်ားအတြင္း ၂၀၁၂ ခႏွုစ္မ ွစတင္ကာ ျဖစေ္ပၚခဲေ့သာ 
ဗုဒၶဘာသာႏွင္ ့မြတ္စလင္ဆက္ဆံေရးက့ဲသုိ႔ အဆုိးရြားဆံုးအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္မွာ တစ္ခါမွ မၾကဳခံဲ့ဖူးေပ။ 
၂၀၁၂ ခႏွုစ ္ေမလတြင္ ရခုိုငဗ္ုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို မြတ္စလင ္သံုးဦးက မဒုိန္းက်င့္ 
သတ္ျဖတ္ခဲရ့ာမ ွစတင္ခဲေ့သာ လူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႉသည္ ျမန္မာႏုိင္င၏ံ ေဒသအႏံွ႔အျပားသုိ႔ 
ေတာမီးသဖြယ္ ကူးစက္သြားခဲ့သည္။ ေယဘုယ်ဆုိရလွ်င္ ရခုိုင္ျပညန္ယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ အၾကမ္းဖက္မႉ
ႉမွာ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခိငု္တုိ႔၏ႏႉိင္းယွဥ္လူဦးေရအရြယ္အစားေၾကာင္ ့
(ရိုဟငဂ္်ာမ်ားမွာ ရခုငိ္ေျမာက္ပိငု္းတြင ္လူမ်ားစျုဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္၏ အျခားေနရာမ်ားစြာတြင ္
လူဦးေရအတုိင္းအတာတစ္ခအုထိရွိသည္) အပုစ္ုတစစ္ုႏွင္ ့တစ္စုအၾကား ျဖစေ္ပၚခဲ့သည့္အသြင္ကုိ ပိုေဆာင္ခဲၿ့ပီး 
အျခားေနရာမ်ားတြငမ္ ူမြတ္စလင္တုိ႔က လူနည္းစမု်ား ျဖစေ္နသည္သာ မ်ားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင ္ဗုဒၶဘာသာဘာသာေရးအေဆာက္အအုမံ်ားလည္း ၂၀၁၂ ခႏွုစ ္
အၾကမ္းဖက္မႉမ်ားတြင ္မြတ္စလငမ္်ားက ဖ်က္ဆီးခဲ့သညမ္်ားလည္း ရွခိဲ့သည္။57 
 
မြတ္စလင္ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ားကို ဦးတည္တုိက္ခုိက္ခဲ့ေသာ အရြယ္အစားေသးငယ္ၿပီး 
အၾကမ္းဖက္မႉအားသိပမ္မ်ားေသာ ျဖစရ္ပ္မ်ားလည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရ ၂၀၁၆ 
ဧၿပီလတြင္ တက္လာျပီးမ ွျဖစပ္ြားခဲေ့သးသည္။ ဇယား ၄ တြင ္၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ  
ျဖစပ္ြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေဖၚျပထားသည္။မြတ္စလင္ဘာသာေရးအေဆာက္အအုမံ်ားျဖစ္သည္ ့ဗလီ
ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားႏွင့ ္က်မ္းစာသငေ္က်ာင္းမ်ားစြာသည ္မီးရွိဳ႕ခရံျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းႏငွ္ ့
ပိတ္ခရံျခင္းမ်ား ေတြ႔ၾကဳံခဲရ့သည္။ ရခုိင္ျပညန္ယ္တစခ္ုတည္းသက္သက္တြင္ ဗလီ ၃၂ 
လံုးႏွင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ၂၂ ေက်ာင္းတုိ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ဖ်က္ဆီးခံခဲရ့သည္။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 Inquiry Commission on Sectarian Violence in Rakhine State, Final Report of Inquiry Commission on Sectarian Violence in Rakhine State 
(Nay Pyi Taw: Inquiry Commission on Sectarian Violence in Rakhine State, 2013). 
58 ယင္း။ p. 21.  

လူအုပစ္ုခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာဝင္တစဖ္က္ႏငွ့္တစ္ဖက္အၾကား ေတာမီးက့ဲသုိ႔ ျဖစပ္ြားခဲေ့သာ အၾကမ္း
ဖက္မႉ၏ေနာက္တြင္ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစုႏွင့္ ႏႉိုင္းယွဥ္လွ်င္ျမန္မာႏုိင္ငရံွိ မြတ္စလငမ္်ား၏ ဥပေဒအရႏွင့္ 
လူမႉယဥေ္က်းမႉအရ ျဖစ္တညမ္ႉကုိ ထိခိုက္ေစခဲေ့သာ လူမႉေရးႏွင္ ့ႏိုငင္ံေရး ခံယူခ်က္ ႏစွခ္ ုေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။59 
 
ပထမခံယူခ်က္မွာျမန္မာႏုိင္ငရံွိ မြတ္စလင္ထုတစခ္ုလံုး၏ ထက္ဝက္မွ် လူဦးေရရွိသည့္ ရိုဟငဂ္်ာမ်ားႏွင့္သာ
 သက္ဆုိင္သည္။ ယင္းမွာ လြနစ္ြာ ေခတ္စားလာခဲ့ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ‘တရားမဝင္ ဝငေ္ရာက္လာခဲ့သည္’ဟု ဆုိလုိၿပီး 
ခိုးဝင္ဘဂၤါလီဟု ေခၚေဝၚသမုတ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလငမ္်ားႏွင္ ့ရိုဟငဂ္်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္
စလငမ္်ားက60 တဖက္ ရခိငုဗ္ုဒၶဘာသာဝငမ္်ားက တဖက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဂြၽန္လႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလတြင ္
ျဖစပ္ြားခဲ့ေသာဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားႏွင္ ့ႏွစ္ခအုၾကားတြင ္ေသးငယ္ေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ား 
ျဖစပ္ြားေနစဥႏ္ငွ့္ ျဖစပ္ြားၿပီးကာလမ်ားတြင္ ခိုးဝင္ဘဂၤါလီဆုိေသာ စကားသည ္လြနစ္ြာမ ွေခတ္စားလာခဲ့သည္။ 
လူမ်ိဳးေရးဆနေ္သာ စကားလံုးျဖစ္သည့္ ‘ဘဂၤါလီ’61 သည္ ရိုဟငဂ္်ာမ်ားဖက္ကေတာ့ အက်ယ္အက်ယ္ 
အျငင္းပြားမႉမရွိဘဲ လက္ခႏုိံင္ဖြယ္ မရွေိသာ္လည္း တနည္းတဖုံ လက္ခံ၍ ရႏုိင္ေသးသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ခိုးဝင္ဆုိေသာ ျမန္မာေဝါဟာရသည္ကား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ပုံရပိ္ကုိ လြနစ္ြာ ထိခို္က္ေစခဲ့သည္။  
 
ဦးသိန္းစနိအ္စိုးရႏွင့္ ရခိငု္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒမီ်ားက မၾကာခဏဆုိသလုိ စြပစ္ြဲခဲ့သလုိ ရိုဟငဂ္်ာမ်ားက 
ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္းထိ ျမန္မာႏုိင္ငအံတြင္းသုိ႔ ခုိးဝင္ခဲ့ၾကသည္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားရွိၿပီး 
အကုန္လံုးမဟုတ္ေတာင ္အမ်ားစေုသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ ရွေိနသည္ ့ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႉ မ်ားစြာ 
ပါဝငေ္နေသာ ၁၉၈၂ ခႏွုစ ္ႏိငု္ငံသားဥပေဒအရေတာငမ္ ွႏိငု္ငသံားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။62 ၂၀၁၂ ခႏွုစ္မ ွ
ယခုတုိငေ္အာင ္ေန႔စဥ္ထုတ္ႏငွ့္ အပတ္စဥ္ထုတ္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားႏွင့ ္
ဂ်ာနယ္မ်ားက ခိုးဝင္ဘဂၤါလီကုိ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ သံုးစြဲခဲၾ့ကသည္။ ထုိသုိ႔သံုးစြဲၾကျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏ 
စိတ္ထဲတြင ္ရိုဟငဂ္်ာမ်ားသည္ အမနွ္တကယ္ပင ္အလံုးအရင္းႏွင့္ ခိုးဝငခ္ဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ဟုေသာ ပုရံိပ္ကုိ 
ေပၚထြန္းေစခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစနိအ္စိုးရ၊ ရခိငုမ္်ားႏွင့္ အမ်ိဳ းသားေရးလႉပ္ရွားေသာ ဗဒုၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ား၏ 
ဆက္တုိက္ သြတ္သြင္းမႉေၾကာင္ ့အဆုိပါ အုပစ္ု သံုးခု ရိုဟငဂ္်ာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာခဲ့သမွ် အကုန္လံုးကို 
ယံုၾကည္ေနၾကပုေံပၚသည္။ ခိုးဝင္ သုိ႔မဟုတ္ ဘဂၤါလီ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစခ္ုလံုးတြဲ၍ ဌာနဆုိငရ္ာမ်ားတြင ္တရားဝင ္သံုးစြဲမႉ 
မရွေိသးကာမ6ူ3 ၎တို႔ကုိ ခုိးဝင္လာခဲ့ေသာ သူမ်ားသာ ပါဝင္သည္ ့လူစုဟု ပုံေဖၚက ာ ရိုဟငဂ္်ာတုိ႔၏ 
ဥပေဒေရးအရႏွင့္လူမႉေရးအရ ျဖစ္တည္မႉကုိ ထိခိုက္ေစသည့္ လူမ်ားလက္ခံထား ၾကေသာအယူအဆ 
ကို လူမ်ားမႏွစ္သက္ၾကမည္ကို စိုးသည့္အတြက္ လက္ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစ ီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုး ရကုိယ္တုိင္က 
တားဆီးႏိုင္ျခင္းမရွေိသးေပ။ 
 
ရိုဟငဂ္်ာမ်ားကို မလုိလားသည့္ စိတ္ခစံားမႉမ်ားသည ္အျမစ္တြယ္ေနသလုိျဖစေ္နၿပီး ယင္းကို ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား 
ကုိယ္တုိင္သာမက ရိုဟငဂ္်ာမဟုတ္ေသာ အျခား မြတ္စလင္မ်ား ကုိယ္တုိင္လည္း ခစံားရသည္။ မဘသ 
(အမ်ိဳ းဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔)ႏငွ့္ ပတ္သက္သည္ ့ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးလႉပရ္ွားၾကသည္ ့
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ကျပားမြတ္စလင္မ်ားပါဝင္သည္။ ကမန္တစ္ခုတည္းကုိသာ အစုိးရက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးတြင္ ပါဝင္သည္ဟ ုလက္ခံထားသည္။ ၾကည့္ပါ။ 
Nyi Nyi Kyaw, “Myanmar’s Other Muslims: The Case of the Kaman,” in Ashley South and Marie Lall (eds.), Citizenship in Myanmar: 
Ways of Being In and From Burma (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2018). 
61 ‘ဘဂၤါလ’ီဆိုေသာ စကား ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလံုးနီးပါးႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ပုိမုိႏွစ္သက္ၾကၿပီး 
အေၾကာင္းမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဘဂၤါလီမ်ားျဖစ္သည္ဟု ၎တို႔က ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက 
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အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစုိးရႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္က ‘ဘဂၤါလ’ီဟု သုံးစြဲျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကၿပီး ‘ရခိုင္ျပည္နယ္မွ 
မြတ္စလင္မ်ား’ဟု ေခၚရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 
62 Nyi Nyi Kyaw, “Unpacking.” 
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စတင၍္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏစွ္မ်ားအထိ မြတ္စလငမ္်ားကို ဦးတည္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႉမ်ား 
မၾကာခဏျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ျပည ္(၁၉၈၈)၊ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္၊ စစ္ကုိင္းႏွင့္ 
ကရင ္(၁၉၉၇)၊ စစ္ေတြ (ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၀၁)၊ ေတာင္ငူ (ေမ ၂၀၀၁)၊ ျပည ္(ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၁)ႏငွ့္ 
ပခဲူး (ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၁) တုိ႔ျဖစ္သည္။56 
 
၎အဓိကရုဏ္းအားလံုးလုိလုိသည္ တစေ္ယာက္သုိ႔မဟုတ္ တစ္ေယာက္ထက္ပိုေသာ မြတ္စလင္ေယာက်ၤားတုိ႔က 
ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကုိ လိင္ေစာ္ကားမႉျပဳလုိက္သည္ဟု ေကာလဟာလထြက္လာျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ တကယ့္ျဖစရ္ပ္ကုိ ခ်႕ဲကားေျပာျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာဝင ္အမ်ိဳ းသမီးတစေ္ယာက္ႏငွ္ ့
အိမေ္ထာငျ္ပဳလုိက္ၿပီး လက္ထပရ္ာတြင ္အမ်ိဳးသမီးကို ဖိအားေပး၍ အစၥလာမ္ဘာသာထဲသုိ႔ ဝင္ခုိင္းျခင္း၊ 
မြတ္စလင္တုိ႔က ဗုဒၶဘာသာကို ေစာ္ကားျပဳလုိက္ျခင္းႏငွ္ ့မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ဗဒုၶဘာသာဝငမ္်ာ းအၾကား 
ခုိက္ရန္ျဖစပ္ြားျခင္းစသည္တုိ႔မ ွစတင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ တုိက္ရိုက္ပါဝငမ္ႉသုိ႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ ႏွီးႏြယ္ေ 
နမႉကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔  သံသယရွိခဲ့ၾကၿပီး မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား တင္ထားၿပီးသားလည္း ျဖစ္သည္။ 
အဓိကရုဏ္းမ်ားေၾကာင္ ့မြတ္စလငပ္ိငု ္အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ဗလီမ်ား တုိက္ခုိက္ခံရျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးခရံျခင္းႏငွ့္  
မီးရွိဳ႕ခံရျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ တူညေီသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၀ 
ျပည့္ႏစွ္မ်ားတြင ္ေနာက္ထပ ္ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားကုိ ဆက္တုိက္ ျဖစေ္ပၚေစခဲ့ျပန္သည္။ 
 
၃.၂.၂ အစိးုရ/ဗဒုၶဘာသာႏငွ့္ မြတစ္လငဆ္ကဆ္ေံရး (၂၀၁၀ ခႏွုစမ္်ား) 
 
အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစေ္ပၚေနခဲေ့သာ ႏွစမ္်ားအတြင္း ၂၀၁၂ ခႏွုစ္မ ွစတင္ကာ ျဖစေ္ပၚခဲေ့သာ 
ဗုဒၶဘာသာႏွင္ ့မြတ္စလင္ဆက္ဆံေရးက့ဲသုိ႔ အဆုိးရြားဆံုးအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္မွာ တစ္ခါမွ မၾကဳခံဲ့ဖူးေပ။ 
၂၀၁၂ ခႏွုစ ္ေမလတြင္ ရခုိုငဗ္ုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို မြတ္စလင ္သံုးဦးက မဒုိန္းက်င့္ 
သတ္ျဖတ္ခဲရ့ာမ ွစတင္ခဲေ့သာ လူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႉသည္ ျမန္မာႏုိင္င၏ံ ေဒသအႏံွ႔အျပားသုိ႔ 
ေတာမီးသဖြယ္ ကူးစက္သြားခဲ့သည္။ ေယဘုယ်ဆုိရလွ်င ္ရခုိုင္ျပညန္ယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ အၾကမ္းဖက္မႉ
ႉမွာ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင္ ့ရခိငု္တုိ႔၏ႏႉိင္းယွဥ္လူဦးေရအရြယ္အစားေၾကာင္ ့
(ရိုဟငဂ္်ာမ်ားမွာ ရခုိင္ေျမာက္ပိငု္းတြင ္လူမ်ားစျုဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္၏ အျခားေနရာမ်ားစြာတြင ္
လူဦးေရအတုိင္းအတာတစ္ခအုထိရွိသည္) အပုစ္ုတစစ္ုႏွင္ ့တစ္စုအၾကား ျဖစေ္ပၚခဲ့သည့္အသြင္ကုိ ပိုေဆာင္ခဲၿ့ပီး 
အျခားေနရာမ်ားတြငမ္ ူမြတ္စလင္တုိ႔က လူနည္းစမု်ား ျဖစေ္နသည္သာ မ်ားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင ္ဗုဒၶဘာသာဘာသာေရးအေဆာက္အအုမံ်ားလည္း ၂၀၁၂ ခႏွုစ ္
အၾကမ္းဖက္မႉမ်ားတြင ္မြတ္စလငမ္်ားက ဖ်က္ဆီးခဲ့သညမ္်ားလည္း ရွခိဲ့သည္။57 
 
မြတ္စလင ္ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ားကို ဦးတည္တုိက္ခုိက္ခဲ့ေသာ အရြယ္အစားေသးငယ္ၿပီး 
အၾကမ္းဖက္မႉအားသိပမ္မ်ားေသာ ျဖစရ္ပ္မ်ားလည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရ ၂၀၁၆ 
ဧၿပီလတြင္ တက္လာျပီးမ ွျဖစပ္ြားခဲေ့သးသည္။ ဇယား ၄ တြင ္၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ  
ျဖစပ္ြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေဖၚျပထားသည္။မြတ္စလင္ဘာသာေရးအေဆာက္အအုမံ်ားျဖစ္သည္ ့ဗလီ
ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားႏွင့ ္က်မ္းစာသငေ္က်ာင္းမ်ားစြာသည ္မီးရွိဳ႕ခရံျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းႏငွ္ ့
ပိတ္ခရံျခင္းမ်ား ေတြ႔ၾကဳံခဲရ့သည္။ ရခုိင္ျပညန္ယ္တစခ္ုတည္းသက္သက္တြင္ ဗလီ ၃၂ 
လံုးႏွင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ၂၂ ေက်ာင္းတုိ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ဖ်က္ဆီးခံခဲရ့သည္။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 Inquiry Commission on Sectarian Violence in Rakhine State, Final Report of Inquiry Commission on Sectarian Violence in Rakhine State 
(Nay Pyi Taw: Inquiry Commission on Sectarian Violence in Rakhine State, 2013). 
58 ယင္း။ p. 21.  

လူအုပစ္ုခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာဝင္တစဖ္က္ႏငွ့္တစ္ဖက္အၾကား ေတာမီးက့ဲသုိ႔ ျဖစပ္ြားခဲေ့သာ အၾကမ္း
ဖက္မႉ၏ေနာက္တြင္ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစုႏွင့္ ႏႉိုင္းယွဥ္လွ်င္ျမန္မာႏုိင္ငရံွိ မြတ္စလငမ္်ား၏ ဥပေဒအရႏွင့္ 
လူမႉယဥေ္က်းမႉအရ ျဖစ္တညမ္ႉကုိ ထိခိုက္ေစခဲေ့သာ လူမႉေရးႏွင္ ့ႏိုငင္ံေရး ခံယူခ်က္ ႏစွခ္ ုေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။59 
 
ပထမခံယူခ်က္မွာျမန္မာႏုိင္ငရံွိ မြတ္စလင္ထုတစခ္ုလံုး၏ ထက္ဝက္မွ် လူဦးေရရွိသည့္ ရိုဟငဂ္်ာမ်ားႏွင့္သာ
 သက္ဆုိင္သည္။ ယင္းမွာ လြနစ္ြာ ေခတ္စားလာခဲ့ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ‘တရားမဝင္ ဝငေ္ရာက္လာခဲ့သည္’ဟု ဆုိလုိၿပီး 
ခိုးဝင္ဘဂၤါလီဟု ေခၚေဝၚသမုတ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလငမ္်ားႏွင္ ့ရိုဟငဂ္်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္
စလငမ္်ားက60 တဖက္ ရခိငုဗ္ုဒၶဘာသာဝငမ္်ားက တဖက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဂြၽန္လႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလတြင ္
ျဖစပ္ြားခဲ့ေသာဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားႏွင္ ့ႏွစ္ခအုၾကားတြင ္ေသးငယ္ေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ား 
ျဖစပ္ြားေနစဥႏ္ငွ့္ ျဖစပ္ြားၿပီးကာလမ်ားတြင္ ခိုးဝင္ဘဂၤါလီဆုိေသာ စကားသည ္လြနစ္ြာမ ွေခတ္စားလာခဲ့သည္။ 
လူမ်ိဳးေရးဆနေ္သာ စကားလံုးျဖစ္သည့္ ‘ဘဂၤါလီ’61 သည္ ရိုဟငဂ္်ာမ်ားဖက္ကေတာ့ အက်ယ္အက်ယ္ 
အျငင္းပြားမႉမရွိဘဲ လက္ခႏုိံင္ဖြယ္ မရွေိသာ္လည္း တနည္းတဖုံ လက္ခံ၍ ရႏုိင္ေသးသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ခိုးဝင္ဆုိေသာ ျမန္မာေဝါဟာရသည္ကား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ပုံရပိ္ကုိ လြနစ္ြာ ထိခို္က္ေစခဲ့သည္။  
 
ဦးသိန္းစနိအ္စိုးရႏွင့္ ရခိငု္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒမီ်ားက မၾကာခဏဆုိသလုိ စြပစ္ြဲခဲ့သလုိ ရိုဟငဂ္်ာမ်ားက 
ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္းထိ ျမန္မာႏုိင္ငအံတြင္းသုိ႔ ခုိးဝင္ခဲ့ၾကသည္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားရွိၿပီး 
အကုန္လံုးမဟုတ္ေတာင ္အမ်ားစေုသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ ရွေိနသည္ ့ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႉ မ်ားစြာ 
ပါဝငေ္နေသာ ၁၉၈၂ ခႏွုစ ္ႏိငု္ငံသားဥပေဒအရေတာငမ္ ွႏိငု္ငသံားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။62 ၂၀၁၂ ခႏွုစ္မ ွ
ယခုတုိငေ္အာင ္ေန႔စဥ္ထုတ္ႏငွ့္ အပတ္စဥ္ထုတ္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားႏွင့ ္
ဂ်ာနယ္မ်ားက ခိုးဝင္ဘဂၤါလီကုိ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ သံုးစြဲခဲၾ့ကသည္။ ထုိသုိ႔သံုးစြဲၾကျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏ 
စိတ္ထဲတြင ္ရိုဟငဂ္်ာမ်ားသည္ အမနွ္တကယ္ပင ္အလံုးအရင္းႏွင့္ ခိုးဝငခ္ဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ဟုေသာ ပုရံိပ္ကုိ 
ေပၚထြန္းေစခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစနိအ္စိုးရ၊ ရခိငုမ္်ားႏွင့္ အမ်ိဳ းသားေရးလႉပ္ရွားေသာ ဗဒုၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ား၏ 
ဆက္တုိက္ သြတ္သြင္းမႉေၾကာင္ ့အဆုိပါ အုပစ္ု သံုးခု ရိုဟငဂ္်ာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာခဲ့သမွ် အကုန္လံုးကို 
ယံုၾကည္ေနၾကပုေံပၚသည္။ ခိုးဝင္ သုိ႔မဟုတ္ ဘဂၤါလီ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစခ္ုလံုးတြဲ၍ ဌာနဆုိငရ္ာမ်ားတြင ္တရားဝင ္သံုးစြဲမႉ 
မရွေိသးကာမ6ူ3 ၎တို႔ကုိ ခုိးဝင္လာခဲ့ေသာ သူမ်ားသာ ပါဝင္သည္ ့လူစုဟု ပုံေဖၚက ာ ရိုဟငဂ္်ာတုိ႔၏ 
ဥပေဒေရးအရႏွင့္လူမႉေရးအရ ျဖစ္တည္မႉကုိ ထိခိုက္ေစသည့္ လူမ်ားလက္ခံထား ၾကေသာအယူအဆ 
ကို လူမ်ားမႏွစ္သက္ၾကမည္ကို စိုးသည့္အတြက္ လက္ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစ ီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုး ရကုိယ္တုိင္က 
တားဆီးႏိုင္ျခင္းမရွေိသးေပ။ 
 
ရိုဟငဂ္်ာမ်ားကို မလုိလားသည့္ စိတ္ခစံားမႉမ်ားသည ္အျမစ္တြယ္ေနသလုိျဖစေ္နၿပီး ယင္းကို ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား 
ကုိယ္တုိင္သာမက ရိုဟငဂ္်ာမဟုတ္ေသာ အျခား မြတ္စလင္မ်ား ကုိယ္တုိင္လည္း ခစံားရသည္။ မဘသ 
(အမ်ိဳ းဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔)ႏငွ့္ ပတ္သက္သည္ ့ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးလႉပရ္ွားၾကသည္ ့
                                                
59 Nyi Nyi Kyaw, “Alienation, Discrimination, and Securitization: Legal Personhood and Cultural Personhood of Muslims 
in Myanmar,” The Review of Faith & International Affairs, 13(4) (2015), pp. 50-9. 
60 ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားတြင္ ကမန္၊ ေျမဒူးႏွင့္ အျခား 
ကျပားမြတ္စလင္မ်ားပါဝင္သည္။ ကမန္တစ္ခုတည္းကုိသာ အစုိးရက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးတြင္ ပါဝင္သည္ဟ ုလက္ခံထားသည္။ ၾကည့္ပါ။ 
Nyi Nyi Kyaw, “Myanmar’s Other Muslims: The Case of the Kaman,” in Ashley South and Marie Lall (eds.), Citizenship in Myanmar: 
Ways of Being In and From Burma (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2018). 
61 ‘ဘဂၤါလ’ီဆိုေသာ စကား ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလံုးနီးပါးႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ပုိမုိႏွစ္သက္ၾကၿပီး 
အေၾကာင္းမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဘဂၤါလီမ်ားျဖစ္သည္ဟု ၎တို႔က ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက 
ထိုသို႔သုံးစြဲျခင္းကုိ အလြန္အမင္းမႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကၿပီး ၎တို႔ကို ရုိဟင္ဂ်ာဟု ေခၚပါဟု ဆိုၾကသည္။ 
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစုိးရႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္က ‘ဘဂၤါလ’ီဟု သုံးစြဲျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကၿပီး ‘ရခိုင္ျပည္နယ္မွ 
မြတ္စလင္မ်ား’ဟု ေခၚရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 
62 Nyi Nyi Kyaw, “Unpacking.” 
63 သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊမ္းမုိးထားသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ‘ဘဂၤါလီ’ဟု သုံးစြဲၾကသည္။ 
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ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္း (၎တုိ႔အေၾကာင္း အခန္း ၄ တြင္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးထားသည္)  
ရိုဟငဂ္်ာမ်ားကုိသာမက ရိုဟငဂ္်ာမ်ားသည္ မြတ္စလင္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ 
မြတ္စလင္လူမႉဘဝကုိလည္း ဦးတည္တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။  ရိဟုင္ဂ်ာမ်ားသည ္၎တုိ႔၏ အမ်ား 
စြပစ္ြဲမွတ္ယူေနၾကသည့္ တရားမဝငမ္ႉအတြက္ အဆုိးဝါးဆံုး ဆက္ဆံမႉႏွင့္မုန္းတီးမႉကုိ ခံရေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း 
တြင ္ေဆြးေႏြးထားသည့္အတုိင္း ႏိုငင္ံအႏံွ႔လႉပ္ရွားခဲ့ေသာ မဘသ၏ လႉပ္ရွားမႉက မြတ္စလငႏ္ငွ့္  ပတ္သက္သည္ ့
အရာအားလံုးလိုလုိကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။  
 
ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔အၾကားရွိ ဘံုကုိးကြယ္မႉျဖစ္ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာျဖစမ္ႉတူညီသလုိ ၎တုိ႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ 
ႏႉိင္းယွဥ္ၿပီး ရိုဟငဂ္်ာတုိ႔၏ ဒုကၡကို နားလည္မႉျပသခဲ့ေသာေၾကာင္ ့ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္စလငမ္်ားသည ္
ႏႉတ္ဆိတ္ေနခဲ့ၾကသည္ သုိ႔မဟုတ္ လူမႉကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ရံဖန္ရခံါ မဒီီယာအင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင၎္တုိ႔ႏွင့္  
ဘာသာတူသူမ်ားကုိ စာနာမႉမ်ား ျပခဲ့သည္။ ရခိငု္ျပညန္ယ္ရွိ ၎တုိ႔ႏွင့္ ဘာသာတူသူမ်ားကုိ စာနာမႉမ်ား 
ျပသခ့သဲည္ ့ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္စလငမ္်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငႏွံင့္ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစုအေပၚတြင္ သစၥာမရွိဟူ၍ 
သေဘာထားတစ္ရပ ္လူထုၾကားတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငရံွိ မြတ္စလင္ထုတစခ္ုလံုးသည္ 
၎တုိ႔၏ ျဖစ္တည္မႉႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငအံေပၚ သစၥာရွိမႉကုိ အျပင္းအထနေ္မးခြန္းထုတ္မႉႏွင့္ ၾကံဳရၿပီး 
၎တုိ႔၏ လူမႉေရးႏွင္ ့ယဥ္ေက်းမႉအရ ႏိငု္ငံသားျဖစမ္ႉကုိ အဆင့္အတန္း ထပမ္နံိမ့္က်သြားမႉကုိလည္း ၾကဳရံသည္။64 
ရိုဟငဂ္်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္စြပစ္ြဲမႉကုိ ၂၀၁၃–၂၀၁၅ ခႏွုစ္မ်ားအတြင္း 
မဘသကုိ ထိထိမိမိ ေဝဖနမ္ႉမ်ားအတြက္ ဒမီိုကေရစီအင္အားစမု်ားအၾကား လူသိမ်ား ထငရ္ွားခဲေ့သာ 
ရဟန္းစာေရးဆရာႏွင္ ့လူမႉေဝဖန္သူ မိုးသု (မႏၱေလး)က ျပဳသည္မွာ 
 

က်ဴးေက်ာ္ခိုးဝင္လာဘ္ထုိးဝင္လာၾကတ့ဲ ဘဂၤါလီအေရးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မူဆလင္မ်ားဟာ ႏိငု္ငေံတာ္ 
ဘက္ကေန ျမနမ္ာ့တုိင္းရင္းသားေတြ ဘက္ကေန ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တညေ္ပးျခင္းမရွိဘဲ အစၥလာမ္ 
ဘာသာကုိးကြယ္တ့ဲ ဘာသာတူ ဘဂၤါလီေတြဘက္ကုိ  မသိမသာေရာ သိသိသာသာေရာ ကုိင္းညြတ္ 
ေပးေနၾကတ့ဲ သေဘာထားေတြကုိ ေတြ႔ျမင္ေနရလုိ႔ပျဲဖစ္ပါတယ္။ တရားဝင္ျမနမ္ာႏုိငင္ံသား ျဖစ္တ့ဲ မူဆလင ္
အမ်ားစုဟာ  ျမန္မာႏုိင္ငံသားဆုိတ ့ဲ စိတ္ဓာတ္မေမြးဘဲ မြတ္စလင္ဘုရားသားဟုဒ္  စိတ္ဓာတ္ေမြး ၿပီးေတာ့ 
ဘဂၤါလီေတြကုိ ရိုဟငဂ္်ာနာမညန္ဲ႔  ျမနမ္ာႏုိငင္ံသားျဖစ္ခြင္ ့ ရေရးအတြက္ စိတ္အားထက္သနေ္နၾကတာကို 
ေတြ႔ရွိရပါတယ္။65  

 
ဗုဒၶဘာသာႏွင္ ့မြတ္စလင္ဆက္ဆံေရးအေပၚ သက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဒုတိယသေဘာထားမွာ မြတ္စလင္မ်ားသည ္
ဧည့္သည ္သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္နိမ့္ေသာ 
ႏိုငင္ံသားဟုေသာ 
အယူအဆျဖစ္သည္။ ဤသေဘာ ထားမွာလည္း 
ရခိငု္ျပညန္ယ္ႏငွ့္ ျမနမ္ာ့အျခားေဒသမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႉမ်ား ျဖစပ္ြားၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။  
မြတ္စလင္မ်ားကုိ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားကို အမိ္ရငွမ္်ားဟု ပုံေဖၚခဲ့သည္။ မြတ္စလင္ပိငု္ 
 ေရႊဆုိင္တစ္ဆုိင္တြင္ ဆုိငပ္ိုငရ္ွငမ္်ားႏွင့္ ဗဒုၶဘာသာလင္မယားအၾကား ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားရာမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ 
၂၀ ရက္ေန႔မနက္တြင္ စတငခ္ဲ့ၿပီး မြန္းလြဲပိုင္းတြင ္မြတ္စလငမ္်ားက ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးကုိ 
သတ္ျဖတ္ခဲရ့ာမ ွပိမုိုေတာက္ေလာင္လာခဲ့ေသာ မိတီၳလာအၾကမ္းဖက္မႉျဖစေ္ပၚေနစဥ္ကာလတြင ္ထုိသေဘာထားကို 
သီတဂူဆရာေတာ္ အရွငဥ္ာဏိႆရက က်ယ္ျပန္႔ေစခဲ့သည္။66  ဗုဒၶဘာသာသည္ အစၥလာမ္ဘာသာထက္ 

                                                
64 Nyi Nyi Kyaw, “Alienation.” 
65 မုိးသု(မႏၱေလး)၊ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ေက်းဇူးသစၥာကိုေစာင့္သိပါ။” The Voice Daily ၊ ဂြၽန္လ ၁ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စာ ၁၃။ 
66 Jason Szep, “Special Report: Buddhist Monks Incite Muslim Killings in Myanmar,” Reuters, April 8, 2013, 
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-violence-specialreport/special-report-buddhist-monks-incite-muslim-killings-in-myanmar-
idUSBRE9370AP20130408.  

ျမနမ္ာႏုိင္ငံသုိ႔ ပိုေစာၿပီး ေရာက္ရွခိဲ့သည့္အတြက္ဆရာေတာ္က ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားကုိ အိ္မ္ရွငမ္်ားဟု ေခၚကာ 
မြတ္စလင္မ်ားကုိ ဧည့္သည္မ်ားဟု ေခၚခဲ့သည္။ ဗဒုၶဘာသာဝငမ္်ား၏ ေဖၚေရြမႉေၾကာင့္သာလွ်င္ 
အစၥလာမ္သာသနာသည္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင ္ေျခကုပ္ယူႏုိင္လာခဲ့ၿပးီ တည္ျမေဲနႏုိင္လာခဲ့သည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ ဆရာေတာ္က မြတ္စလငမ္်ားကို ေကာင္းမြန္စြာေနၾကရန ္ႏွင့္ အမိ္ရငွမ္်ားကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် 
ဒုကၡမေပးၾကရန္လည္း သတိေပးခဲ့သည္။67 အဆုိပါ အင္တာဗ်ဳးကို လူမႉကြန္ယက္မ်ားတြင ္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေဝခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ရိုဟငဂ္်ာႏွင္ ့ရိုဟငဂ္်ာမဟုတ္ေသာမြတ္စလင္မ်ားကို အိ္မ္ရငွ္ဗဒုၶဘာသာဝ
င္မ်ားကို အမွားက်ဴးလြနခ့္သူဲမ်ားဟု ပုံေဖၚလာခဲ့သည္။ ဤဧည့္သည္ဟူေသာ စကားမွာ ခုိးဝင္ဆုိေသာ 
စကားေလာက္ မဆုိးဝါးေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ရိုဟငဂ္်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားကို 
ႏိုငင္ံသားအျဖစ္ေတာ့ လက္ခံထားေသးေသာေၾကာင့့္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၎က  “ဆက္စပ္ႏွီး 
ႏြယ္ေနေသာ လူမႉပတ္ဝန္းက်င္”တစခ္ုကုိ ဖန္တီးလုိက္ၿပီး ယင္းတြင္ ဗဒုၶဘာသာအိမရ္ွငမ္်ားက 
“ေက်းဇူးရွင”္ ျဖစ္လာၿပီး မြတ္စလငဧ္ည့္သညမ္်ားက “ေက်းဇူးေႀကြးတင္ေနသူ” ျဖစ္လာသည္။68 ၎က ျမနမ္ာႏုိင္ငံရွိ 
ရိုဟငဂ္်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္စလင္မ်ား၏ ျဖစ္တည္မႉက ဗုဒၶဘာသာဝငႏ္ိငု္ငံသားမ်ားထက္ အဆင့္အတန္းပိနုိမ့္က်မႉကုိ 
ျဖစေ္ပၚေစခဲ့သည္။ 
 
အမနွ္တကယ္တြင္ မြတ္စလင္မ်ားသည ္ဧည့္သည္ဆုိေသာ သေဘာကုိ ဥပေဒထဲသုိ႔ ထည့္သြင္းေရး သားထားသည္။ 
ဝိေရာဓိျဖစေ္နေသာ ၁၉၈၂ ခႏွုစ ္ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒက ျမနမ္ာႏုိငင္ံသားကုိ ႏွစမ္်ိဳးခြဲျခား ထားသည္။ 
တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးက ဆင္းသက္လာေသာ ေသြးႏွင့္ ဆက္စပ၍္ အလုိအေလ်ာက္ ရရွိေသာ 
 ေမြးရာပါႏုိင္ငံသားျဖစ္မႉႏွင့္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရခင္ကတည္းက မွီတင္းေနထုိင္လာခဲေ့သာ  
ဘုိးေဘးဘီဘင္မ ွဆင္းသက္လာသည့္ ေနထုိငေ္မြးဖြားခဲမ့ႉအေပၚ မူတည၍္ ကန္႔သတ္မႉမ်ားစြာ ႏွင္ ့ရရွိသည့္  
အျခားႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ႏိငုင္ံသားျဖစ္မႉဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ႏိငု္ငံသားမ်ားကုိ သူတုိ႔ ႏိုင္ငံသားမျဖစ္လာခင ္
ေခၚေဝၚေသာ အသံုးအႏႉန္းမွာ ဧည့္ႏိုငင္ံသားဟူ၍ျဖစ္သည္။69 ၎ တာဝန္စတင္ထမ္းေဆာင္သည့္  ပထမ 
ေန႔ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၆ ခႏွုစ ္ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ဘာသာေရးလူနည္းစမု်ားျဖစေ္သာ ခရစ္ယာနမ္်ား၊ မြတ္စလငမ္်ားႏွင့္ 
ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပးီ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က 
ခန္႔အပ္လုိက္ေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႉဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ကုိကုိ ဗြအီိုေအက ေမးျမန္းေသာအခါ ၎က 
‘ဧည့္ႏိငု္ငံသားေတြအမ်ားစုကုိးကြယ္တ့ဲအစၥလာမ္ဘာသာ’ဟူေသာ စကားကုိ သံုးစြဲခဲ့သည္။70 ဒီမိုကေရစီ 
နည္းက် ေရြးေကာက္တငေ္ျမာွက္ခရံေသာ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရဒီအဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရအာဏာရလာေသာအခါတြင ္
၎တုိ႔၏ နမိ့္က်ေနေသာ  အေနအထားမွ ျပန္လညေ္ကာင္းမြနလ္ာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္  
ျမင့္မားေနခဲ့ေသာ မြတ္စလငမ္်ားက ထုိစကားကို စိတ္ပ်က္မႉကုိ ေဖၚျပခဲ့သည္။ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 
မြတ္စလင္အဖြဲ႔အစည္းငါးခ7ု1  ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထား ေသာ ျမနမ္ာႏုိင္ငံလံုးဆုိငရ္ာ  အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႔ႀကီးက 
ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း စာတစေ္စာင ္ထုတ္ၿပီး ရွင္းလင္းေပး ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႔တြင ္
ပါဝငေ္သာ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာငစ္ီ၏ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးဝဏၰေရႊက ေျပာသညမ္ွာ 
 

                                                
67 ေနာ္ကိုကို၊ သီတဂူဆရာေတာ္ေဒါက္တာအရွင္ဥာဏိႆရႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း၊ The Voice Journal, March 25-31, 2013, p. D. ၎၏  
ဗုဒၶဘာသာလူမႉေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တရားပြဲမ်ားေၾကာင့္ သီတဂူဆရာေတာ္သည္ ၾသဇာႀကီးမားသလို ဝိဝါဒကြဲလြဲစရာ 
လည္း ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္သည္ မဘသ၏ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူခ့ဲေသာအခါ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ခ့ဲၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုရာထူးကို 
ျငင္းပယ္ၿပီး မသက္ဆိင္ုေၾကာင္း ေၾကညာခ့ဲသည္။ 
68 Nyi Nyi Kyaw, “Alienation”, p. 57. 
69 ယင္း။ 
70 ေဒၚခင္စုိးဝင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း။ VOA (ျမန္မာပုိင္းအစီအစဥ္) ဧၿပီလ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။  
http://burmese.voanews.com/a/thura-u-aungko-interview/3266050.html. 
71 ၎တို႔မွာ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္၊ အိုလမာ-
အစၥလာမ္သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာေမာ္လဝီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား(ဘာသာေရးအဖြဲ႔) မ-
မ-လႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္အမ်ိဳးသားေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တို႔ျဖစ္သည္။ 
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ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္း (၎တုိ႔အေၾကာင္း အခန္း ၄ တြင္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးထားသည္)  
ရိုဟငဂ္်ာမ်ားကုိသာမက ရိုဟငဂ္်ာမ်ားသည္ မြတ္စလင္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ 
မြတ္စလင္လူမႉဘဝကုိလည္း ဦးတည္တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။  ရိဟုင္ဂ်ာမ်ားသည ္၎တုိ႔၏ အမ်ား 
စြပစ္ြဲမွတ္ယူေနၾကသည့္ တရားမဝငမ္ႉအတြက္ အဆုိးဝါးဆံုး ဆက္ဆံမႉႏွင့္မုန္းတီးမႉကုိ ခံရေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း 
တြင ္ေဆြးေႏြးထားသည့္အတုိင္း ႏိုငင္ံအႏံွ႔လႉပ္ရွားခဲ့ေသာ မဘသ၏ လႉပ္ရွားမႉက မြတ္စလငႏ္ငွ့္  ပတ္သက္သည့္ 
အရာအားလံုးလိုလုိကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။  
 
ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔အၾကားရွိ ဘံုကုိးကြယ္မႉျဖစ္ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာျဖစမ္ႉတူညီသလုိ ၎တုိ႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ 
ႏႉိင္းယွဥ္ၿပီး ရိုဟငဂ္်ာတုိ႔၏ ဒုကၡကို နားလည္မႉျပသခဲ့ေသာေၾကာင္ ့ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္စလငမ္်ားသည ္
ႏႉတ္ဆိတ္ေနခဲ့ၾကသည္ သုိ႔မဟုတ္ လူမႉကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ရံဖန္ရခံါ မဒီီယာအင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင၎္တုိ႔ႏွင့္  
ဘာသာတူသူမ်ားကုိ စာနာမႉမ်ား ျပခဲ့သည္။ ရခိငု္ျပညန္ယ္ရွိ ၎တုိ႔ႏွင့္ ဘာသာတူသူမ်ားကုိ စာနာမႉမ်ား 
ျပသခ့သဲည္ ့ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္စလငမ္်ားသည ္ျမန္မာႏုိင္ငႏွံင့္ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစုအေပၚတြင္ သစၥာမရွိဟူ၍ 
သေဘာထားတစ္ရပ ္လူထုၾကားတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငရံွိ မြတ္စလင္ထုတစခ္ုလံုးသည္ 
၎တုိ႔၏ ျဖစ္တည္မႉႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငအံေပၚ သစၥာရွိမႉကုိ အျပင္းအထနေ္မးခြန္းထုတ္မႉႏွင့္ ၾကံဳရၿပီး 
၎တုိ႔၏ လူမႉေရးႏွင္ ့ယဥ္ေက်းမႉအရ ႏိငု္ငံသားျဖစမ္ႉကုိ အဆင့္အတန္း ထပမ္နံိမ့္က်သြားမႉကုိလည္း ၾကဳရံသည္။64 
ရိုဟငဂ္်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္စြပစ္ြဲမႉကုိ ၂၀၁၃–၂၀၁၅ ခႏွုစ္မ်ားအတြင္း 
မဘသကုိ ထိထိမိမိ ေဝဖနမ္ႉမ်ားအတြက္ ဒမီိုကေရစီအင္အားစမု်ားအၾကား လူသိမ်ား ထငရ္ွားခဲေ့သာ 
ရဟန္းစာေရးဆရာႏွင္ ့လူမႉေဝဖန္သူ မိုးသု (မႏၱေလး)က ျပဳသည္မွာ 
 

က်ဴးေက်ာ္ခိုးဝင္လာဘ္ထုိးဝင္လာၾကတ့ဲ ဘဂၤါလီအေရးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မူဆလင္မ်ားဟာ ႏိငု္ငေံတာ္ 
ဘက္ကေန ျမနမ္ာ့တုိင္းရင္းသားေတြ ဘက္ကေန ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တညေ္ပးျခင္းမရွိဘဲ အစၥလာမ္ 
ဘာသာကုိးကြယ္တ့ဲ ဘာသာတူ ဘဂၤါလီေတြဘက္ကုိ  မသိမသာေရာ သိသိသာသာေရာ ကုိင္းညြတ္ 
ေပးေနၾကတ့ဲ သေဘာထားေတြကုိ ေတြ႔ျမင္ေနရလုိ႔ပျဲဖစ္ပါတယ္။ တရားဝင္ျမနမ္ာႏုိငင္ံသား ျဖစ္တ့ဲ မူဆလင ္
အမ်ားစုဟာ  ျမန္မာႏုိင္ငံသားဆုိတ ့ဲ စိတ္ဓာတ္မေမြးဘဲ မြတ္စလင္ဘုရားသားဟုဒ္  စိတ္ဓာတ္ေမြး ၿပီးေတာ့ 
ဘဂၤါလီေတြကုိ ရိုဟငဂ္်ာနာမညန္ဲ႔  ျမနမ္ာႏုိငင္ံသားျဖစ္ခြင္ ့ ရေရးအတြက္ စိတ္အားထက္သနေ္နၾကတာကို 
ေတြ႔ရွိရပါတယ္။65  

 
ဗုဒၶဘာသာႏွင္ ့မြတ္စလင္ဆက္ဆံေရးအေပၚ သက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဒုတိယသေဘာထားမွာ မြတ္စလင္မ်ားသည ္
ဧည့္သည ္သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္နိမ့္ေသာ 
ႏိုငင္ံသားဟုေသာ 
အယူအဆျဖစ္သည္။ ဤသေဘာ ထားမွာလည္း 
ရခိငု္ျပညန္ယ္ႏငွ့္ ျမနမ္ာ့အျခားေဒသမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႉမ်ား ျဖစပ္ြားၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။  
မြတ္စလင္မ်ားကုိ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားကို အမိ္ရငွမ္်ားဟု ပုံေဖၚခဲ့သည္။ မြတ္စလင္ပိငု္ 
 ေရႊဆုိင္တစ္ဆုိင္တြင္ ဆုိငပ္ိုငရ္ွငမ္်ားႏွင့္ ဗဒုၶဘာသာလင္မယားအၾကား ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားရာမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ 
၂၀ ရက္ေန႔မနက္တြင္ စတငခ္ဲ့ၿပီး မြန္းလြဲပိုင္းတြင ္မြတ္စလငမ္်ားက ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးကုိ 
သတ္ျဖတ္ခဲရ့ာမ ွပိမုိုေတာက္ေလာင္လာခဲ့ေသာ မိတီၳလာအၾကမ္းဖက္မႉျဖစေ္ပၚေနစဥ္ကာလတြင ္ထုိသေဘာထားကို 
သီတဂူဆရာေတာ္ အရွငဥ္ာဏိႆရက က်ယ္ျပန္႔ေစခဲ့သည္။66  ဗုဒၶဘာသာသည္ အစၥလာမ္ဘာသာထက္ 

                                                
64 Nyi Nyi Kyaw, “Alienation.” 
65 မုိးသု(မႏၱေလး)၊ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ေက်းဇူးသစၥာကိုေစာင့္သိပါ။” The Voice Daily ၊ ဂြၽန္လ ၁ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စာ ၁၃။ 
66 Jason Szep, “Special Report: Buddhist Monks Incite Muslim Killings in Myanmar,” Reuters, April 8, 2013, 
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-violence-specialreport/special-report-buddhist-monks-incite-muslim-killings-in-myanmar-
idUSBRE9370AP20130408.  

ျမနမ္ာႏုိင္ငံသုိ႔ ပိုေစာၿပီး ေရာက္ရွခိဲ့သည့္အတြက္ဆရာေတာ္က ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားကုိ အိ္မ္ရွငမ္်ားဟု ေခၚကာ 
မြတ္စလင္မ်ားကုိ ဧည့္သည္မ်ားဟု ေခၚခဲ့သည္။ ဗဒုၶဘာသာဝငမ္်ား၏ ေဖၚေရြမႉေၾကာင့္သာလွ်င္ 
အစၥလာမ္သာသနာသည္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင ္ေျခကုပ္ယူႏုိင္လာခဲ့ၿပးီ တည္ျမေဲနႏုိင္လာခဲ့သည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ ဆရာေတာ္က မြတ္စလငမ္်ားကို ေကာင္းမြန္စြာေနၾကရန ္ႏွင့္ အမိ္ရငွမ္်ားကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် 
ဒုကၡမေပးၾကရန္လည္း သတိေပးခဲ့သည္။67 အဆုိပါ အင္တာဗ်ဳးကို လူမႉကြန္ယက္မ်ားတြင ္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေဝခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ရိုဟငဂ္်ာႏွင္ ့ရိုဟငဂ္်ာမဟုတ္ေသာမြတ္စလင္မ်ားကို အိ္မ္ရငွ္ဗဒုၶဘာသာဝ
င္မ်ားကို အမွားက်ဴ းလြနခ့္သူဲမ်ားဟု ပုံေဖၚလာခဲ့သည္။ ဤဧည့္သည္ဟူေသာ စကားမွာ ခုိးဝင္ဆုိေသာ 
စကားေလာက္ မဆုိးဝါးေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ရိုဟငဂ္်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားကို 
ႏိုငင္ံသားအျဖစ္ေတာ့ လက္ခံထားေသးေသာေၾကာင့့္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၎က  “ဆက္စပ္ႏွီး 
ႏြယ္ေနေသာ လူမႉပတ္ဝန္းက်င္”တစခ္ုကုိ ဖန္တီးလုိက္ၿပီး ယင္းတြင္ ဗဒုၶဘာသာအိမရ္ွငမ္်ားက 
“ေက်းဇူးရွင”္ ျဖစ္လာၿပီး မြတ္စလငဧ္ည့္သညမ္်ားက “ေက်းဇူးေႀကြးတင္ေနသူ” ျဖစ္လာသည္။68 ၎က ျမနမ္ာႏုိင္ငံရွိ 
ရိုဟငဂ္်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္စလင္မ်ား၏ ျဖစ္တည္မႉက ဗုဒၶဘာသာဝငႏ္ိငု္ငံသားမ်ားထက္ အဆင့္အတန္းပိနုိမ့္က်မႉကုိ 
ျဖစေ္ပၚေစခဲ့သည္။ 
 
အမနွ္တကယ္တြင္ မြတ္စလင္မ်ားသည ္ဧည့္သည္ဆုိေသာ သေဘာကုိ ဥပေဒထဲသုိ႔ ထည့္သြင္းေရး သားထားသည္။ 
ဝိေရာဓိျဖစေ္နေသာ ၁၉၈၂ ခႏွုစ ္ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒက ျမနမ္ာႏုိငင္ံသားကုိ ႏွစမ္်ိဳးခြဲျခား ထားသည္။ 
တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးက ဆင္းသက္လာေသာ ေသြးႏွင့္ ဆက္စပ၍္ အလုိအေလ်ာက္ ရရွိေသာ 
 ေမြးရာပါႏုိင္ငံသားျဖစ္မႉႏွင့္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရခင္ကတည္းက မွီတင္းေနထုိင္လာခဲ့ေသာ  
ဘုိးေဘးဘီဘင္မ ွဆင္းသက္လာသည့္ ေနထုိငေ္မြးဖြားခဲမ့ႉအေပၚ မူတည၍္ ကန္႔သတ္မႉမ်ားစြာ ႏွင္ ့ရရွိသည့္  
အျခားႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ႏိငုင္ံသားျဖစ္မႉဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ႏိငု္ငံသားမ်ားကုိ သူတုိ႔ ႏိုင္ငံသားမျဖစ္လာခင ္
ေခၚေဝၚေသာ အသံုးအႏႉန္းမွာ ဧည့္ႏိုငင္ံသားဟူ၍ျဖစ္သည္။69 ၎ တာဝန္စတင္ထမ္းေဆာင္သည့္  ပထမ 
ေန႔ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၆ ခႏွုစ ္ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ဘာသာေရးလူနည္းစမု်ားျဖစေ္သာ ခရစ္ယာနမ္်ား၊ မြတ္စလငမ္်ားႏွင့္ 
ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပးီ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က 
ခန္႔အပ္လုိက္ေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႉဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ကုိကုိ ဗြအီိုေအက ေမးျမန္းေသာအခါ ၎က 
‘ဧည့္ႏိငု္ငံသားေတြအမ်ားစုကုိးကြယ္တ့ဲအစၥလာမ္ဘာသာ’ဟူေသာ စကားကုိ သံုးစြဲခဲ့သည္။70 ဒီမိုကေရစီ 
နည္းက် ေရြးေကာက္တငေ္ျမာွက္ခရံေသာ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရဒီအဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရအာဏာရလာေသာအခါတြင ္
၎တုိ႔၏ နမိ့္က်ေနေသာ  အေနအထားမွ ျပန္လညေ္ကာင္းမြနလ္ာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္  
ျမင့္မားေနခဲ့ေသာ မြတ္စလငမ္်ားက ထုိစကားကို စိတ္ပ်က္မႉကုိ ေဖၚျပခဲ့သည္။ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 
မြတ္စလင္အဖြဲ႔အစည္းငါးခ7ု1  ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထား ေသာ ျမနမ္ာႏုိင္ငံလံုးဆုိငရ္ာ  အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႔ႀကီးက 
ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း စာတစေ္စာင ္ထုတ္ၿပီး ရွင္းလင္းေပး ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႔တြင ္
ပါဝငေ္သာ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာငစ္ီ၏ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးဝဏၰေရႊက ေျပာသညမ္ွာ 
 

                                                
67 ေနာ္ကိုကို၊ သီတဂူဆရာေတာ္ေဒါက္တာအရွင္ဥာဏိႆရႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း၊ The Voice Journal, March 25-31, 2013, p. D. ၎၏  
ဗုဒၶဘာသာလူမႉေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တရားပြဲမ်ားေၾကာင့္ သီတဂူဆရာေတာ္သည္ ၾသဇာႀကီးမားသလို ဝိဝါဒကြဲလြဲစရာ 
လည္း ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္သည္ မဘသ၏ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူခ့ဲေသာအခါ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ခ့ဲၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုရာထူးကို 
ျငင္းပယ္ၿပီး မသက္ဆိင္ုေၾကာင္း ေၾကညာခ့ဲသည္။ 
68 Nyi Nyi Kyaw, “Alienation”, p. 57. 
69 ယင္း။ 
70 ေဒၚခင္စုိးဝင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း။ VOA (ျမန္မာပုိင္းအစီအစဥ္) ဧၿပီလ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။  
http://burmese.voanews.com/a/thura-u-aungko-interview/3266050.html. 
71 ၎တို႔မွာ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္၊ အိုလမာ-
အစၥလာမ္သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာေမာ္လဝီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား(ဘာသာေရးအဖြဲ႔) မ-
မ-လႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္အမ်ိဳးသားေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တို႔ျဖစ္သည္။ 
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ဝန္ႀကီးေျပာသြားတာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ႏိငု္ငံသားအျပည့္အဝမဟုတ္ဘူးလုိ႔ဆုိလုိတာ။ 
ဒါကကြၽနေ္တာ္တုိ႔တုိင္းျပည္ကုိ ကြၽနေ္တာ္တုိ႔ခ်စ္တာကို ေစာ္ကားလုိက္တာပ။ဲကြၽနေ္တာ္တုိ႔ကုိ
နာက်ငေ္စၿပီး ကြၽနေ္တာ္တုိ႔ ရွိေနတ့ဲ တကယ့္အေျခအေနမနွ္ကို ပိုဆုိးရြားသြားေစတယ္။ ၾကားရတာေ 
တာ္ေတာ္ နာက်င္တယ္ …ကြၽနေ္တာ္တုိ႔ရ႕ဲ ႏိငု္ငံသားအဆင့္အတန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဝဝါးမႉေတြ 
ေပၚလာႏုိင္တာမို႔ ကြၽနေ္တာ္တုိ႔မွာ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိလုိ႔ ခုလုိ ျပနေ္ျပာရတာပါ။72 

 
အသစစ္က္စက္အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရကလည္း ဦးေအာင္ကို၏ စကားကုိ ဆူပြက္ေစမွန္း 
သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း တရားဝင္ ဘာမွ မေျပာခဲ့ေပ။ သတင္းမ်ားအရ သိရသညမ္ွာ ပါတီက 
ဝန္ႀကီးႏွင့္ ယင္းကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးၿပီး ဝန္ႀကီးက သင့္ေတာ္ေသာ ေန႔တစ္ေန႔တြင္  ျပန္လညေ္ျဖရငွ္း မည္ဟု 
ျပနေ္ျပာသည္ဟု ဆုိသည။္73 သုိ႔ရာတြင္ လူမ်ိဳ းေရးတင္းမာမႉမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိငုရ္န္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ သံုးၿပီး 
ႀကဳိးစားခဲ့သည္။ တင္းမာမႉမ်ားကုိ တုိးပြားႏုိငေ္စသလုိ ေလ်ာ့ပါးႏုိင္ေစေသာ သံဃာထု၏ အခန္းကဏၭကုိ 
အစိုးရက ေကာင္းေကာင္းနားလည္ထားပုံေပၚသည္။ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရ၏ 
တကယ့္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္ ့ႏိုငင္ံေတာ္၏ အတုိငပ္င္ခပံဂုၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည ္
မဟနထံ သြားေရာက္ၿပီး ၎တုိ႔အစိုးရသည္ လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာတရားအေပၚ မူတညၿ္ပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႉျပဳမည ္
မဟုတ္ေၾကာင္း ဝါစဥ္ႀကီးမားေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။74 
 
သုိ႔ရာတြင္ ဂြၽန္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ပခဲူးတုိင္းေဒသႀကီး ေဝါၿမိဳ႕နယ္ သူရသဲမနိ္ေက်းရြာတြင္ ဆုိင္ပိငုရ္ွင ္
မြတ္စလင္တစဥ္ီးကမြတ္စလင္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ရန ္ေဆာက္လုပေ္နေသာ အေဆာက္အအုံ 
ကုိ ၎၏ ဗဒုၶဘာသာဝငအ္ိမန္ီးခ်င္းမ်ားက ဗလီတစ္လံုးေဆာက္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲသည္။ အမိန္ီးခ်င္းမ်ားက ဌာန 
ဆုိင္ရာမ်ားကို တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူေဆာငရ္ြက္မႉက ေႏွးေကြးခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုးံတြင္ 
ထုိ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ၎၏ ဗဒုၶဘာသာဝင ္အိမန္ီးခ်င္းအမ်ိဳးသမီး စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ရာမွ  ရြာတြင္ 
ရွိေနၿပီးေသာ ဗလီ၊ အထက္ပါ အေဆာက္အအုႏွံင့္ ထုိလူ၏ ဆုိင္ ဖ်က္ဆီးခံရသည္။ ထုိလူလည္း ဒဏ္ရာရသည္။75 
အာဏာပိငုမ္်ားက မည္သည့္ တံု႔ုျပနမ္ႉမွ မလုပ္ခဲ့။ ဂ်ဴ လုိင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပညန္ယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ 
လံုးခင္းေက်းရြာတြင ္ဗဒုၶဘာသာဝင္လူတစစ္ုက မြတ္စလင္မ်ား အသံုးျပဳေနသည့ ္ဝတ္ျပဳေဆာင္တစခ္ု ကုိ 
မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ျပန္သည္။76 ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ေတာ့ ပါဝင္သူ အနည္းငယ္ကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထုိအေဆာင္ကို 
၂၀၁၄ ခႏွုစ္တြင္ ဥရုတံတားေဆာက္လုပေ္နရာတြင ္ပါဝငခ္ဲ့ေသာ မြတ္စလင္အငဂ္်ငန္ီယာ တစ္ေယာက္က 
တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေဆာက္လုပ္ခဲေ့သာေၾကာင္ ့၎ႏွင့္ ေဆာက္လုပရ္ာတြင ္ပါဝငခ္ဲေ့သာ အျခား  
မြတ္စလင္မ်ားကို အေရးယူသြားမည္ဟု  ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင ္ထုတ္ျပန္ခဲေ့သာ သာသနာေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႉဝန္ႀကီးဌာန၏ ေၾကညာခ်က္တစေ္စာင္တြင ္ေဖာ္ျပထားသည္။77 ၂၀၁၇ ခႏွုစ ္ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြငရ္ွေိနေသာ မြတ္စလင္စာသင္ေက်ာင္းႏွစေ္က်ာင္းကိုလည္း 
ယင္းေက်ာင္းမ်ားတြင ္ဗလီမဟုတ္ဘဲႏွင္ ့လူမ်ား စေုဝးဝတ္ျပဳေနေသာေၾကာင္ ့အမ်ိဳ းသားေရးဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင္ ့

                                                
72 Phyo Thiha Cho, “Myanmar Religion Minister Angers Muslims with Comments,” Myanmar Now, April 6, 2016, http://www.myanmar-
now.org/news/i/?id=e711ade0-75c6-4366-997b-cba8de7835cf.  
73 Aung Kyaw Min, “NLD Treads Carefully over Remarks on Citizenship,” Myanmar Times, April 7, 2016, 
https://www.mmtimes.com/national-news/yangon/19862-nld-treads-carefully-over-remarks-on-citizenship.html.  
74 Myanmar News Agency, “Daw Suu Kyi Speaks on Unity: Virtuous Leaders Serve Public Interests with Genuine Affection: Chairman 
Bhamo Sayadaw,” Global New Light of Myanmar, May 25, 2016, p. 1. 
75 Zarni Tun, “Mosque Destroyed in Myanmar Village as Tensions Flare Between Muslims and Buddhists,” Radio 
Free Asia, June 24, 2016, https://www.rfa.org/english/news/myanmar/mosque-destroyed-in-myanmar-village-as-tensions-flare-between-
muslims-and-buddhists-06242016155224.html; Lawi Weng, “Muslims Flee Village After 
Rioting, Perpetrators Remain Free,” Irrawaddy, June 27, 2016,  https://www.irrawaddy.com/news/burma/muslims-flee-village-rioting-
perpetrators-remain-free.html.   
76 Ye Mon, “Mob Burns Down Muslim Prayer Hall in Hpakant,” Myanmar Times, July 4, 2016, https://www.mmtimes.com/national-
news/21172-mob-burns-down-muslim-prayer-hall-in-hpakant.html.  
77 Moe Myint, “Govt to Take Action Against Those Behind ‘Illegal’ Hpakant Mosque,” Irrawaddy, August 4, 2016, 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/govt-to-take-action-against-those-behind-illegal-hpakant-mosque.html.  

ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားက ဖိအားေပးမႉေၾကာင္ ့အာဏာပိငုမ္်ားက ခ်တ္ိပိတ္ခဲ့သည္။78 ဤျဖစရ္ပမ္်ားက ျပေနသညမ္ွာ 
ဗုဒၶဘာသာႏွင္ ့မြတ္စလင္ဆက္ဆံေရးမွာ တင္းမာေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေသနတ္ေမာင္းခလုတ္ျဖဳတ္မည္ ့ျဖစ္ရပ ္
တစ္ခရုွိလွ်င္မြတ္စလင္ဘာသာေရးအေဆာက္အအုမံ်ားႏွင့္ အိုးအိမမ္်ားကို အၾကမ္းဖက္မႉမ်ားျဖစႏ္ုိငေ္သးသည္ကုိ 
ျပေနသည္။ 
 

ဇယား ၄။ မြတစ္လငဆ္န္႔က်ငေ္ရးအဓကိရဏုး္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳ းဆကစ္ာရငး္79 
 

 

စဥ ္ ေန႔စြဲ ေနရာ ခ်ကခ္်ငး္ျဖစေ္စေသာအေၾကာငး္ အက်ိဳ းဆက ္

၁ ၂၀၁၂ 
ဂြၽန္၊
 ေအာက္တိုဘာ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ
 ေနရာမ်ားစြာ 

ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကိုမြတ္စလင္သုံးဦ
းကမုဒိန္းက်င့္သတ္ျဖတ္၊ မြတ္စလင္ ၁၀ ဦး
ကို လက္စားေခ်ရန္ ရခုိင္မ်ားက သတ္ျဖတ္ 

 

မျဖစ္ဖူးေသာလူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႉ၊ လူ 
၂၀၀ ေသဆုံး၊ လူ ၁၄၀၀၀၀ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္၊ 
အမ္ိေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ မီးရိွဳ႕ဖ်က္ဆီးခံရ 

2 ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ 

 

သာေကတ၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 

 

စာသင္ေက်ာင္းတစ္ခုကိုျပင္ရာမွ
ဗလီခုိးေဆာက္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရျခင္း 

 

စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္မႉခ်ိတ္ပိတ္ခံရ 

3 ၂၀၁၃ မတ္ မိတၳီလာ၊ 
မႏၱေလးတိုင္ 
းေဒသႀကီး 

မြတ္စလင္ဆိုင္ရွင္ႏွင့္ 
ဗုဒၶဘာသာေရာင္းသူရန္ျဖစ္၊ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးကို 
မြတ္စလင္မ်ားက လက္စားေခ်သတ္ျဖတ္ 

လူ ၄၃ ဦး ေသဆုံး၊ အိုးမ့ဲအိမ္မ့ဲျဖစ္၊ အိမ္မ်ား၊ 
ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရ 

4 ၂၀၁၃ ေမ ဥကၠံ၊ 
ပခူဲးတိုင္းေဒသႀကီး 

မြတ္စလင္စက္ဘီးစီးလာသူမိန္းမက ကုိရင္ကို 
ဝင္တိုက္မိ 

လူ ၁ ေယာက္ေသ၊ အိမ္မ်ားမီးရိွဳ႕ခံရ၊ 
အိုးမ့ဲအိမ္မ့ဲျဖစ္ 

5 ၂၀၁၃ ေမ လားရိွဳး၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္ 

မြတ္စလင္ေယာက်္ားက 
ဗုဒၶဘာသာဓါတ္ဆီေရာင္းသူမိန္းမကို 
ဓါတ္ဆီေလာင္းမီးရိွဳ႕ 

လူ ၁ ေယာက္ေသ၊ အိမ္မ်ားႏွင့္ ဗလီမ်ား 
မီးရိွဳ႕ခံရ၊ အိုးမ့ဲအိမ္မ့ဲျဖစ္ 

6 ၂၀၁၃ ၾသဂုတ္ ထန္းကုန္း၊ 
စစ္ကုိင္းတိုင္
းေဒသႀကီး 

မြတ္စလင္ေယာက်္ားက ဗုဒၶဘာသာမိန္းမကို 
မုဒိန္းက်င့္ရန္ ၾကံဟ ုစြပ္စြဲခံရမႉ 

အိမ္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္မ်ား မီးရိွဳ႕ခံရ 

7 ၂၀၁၃ 
စက္တင္ဘာ 

သံတြဲ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဗုဒၶဘာသာအလံလႊင့္ထားေသာ 
ဗုုဒၶဘာသာပုိင္ဆိုကၠား 
မြတ္စလင္ဆိုင္ေရွ႕ရပ္ထားရာက စကားမ်ား 

လူ ၇ ဦး ေသ၊ အိမ္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္မ်ား မီးရိွဳ႕ခံရ 

8 ၂၀၁၄ ဂ်ဴလိုင္ မႏၱေလး၊ 
မႏၱေလးတိုင္ 
းေဒသႀကီး 

မြတ္စလင္လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ရွင္ညီအစ္ကိုႏွစ္ဦးမွ 
ဗုဒၶဘာသာဝန္ထမ္းကို မုဒိန္းက်င့္သည္ဟု
 ေကာလဟာလထြက္ 

လူ ၂ 
ဦးေသ၊ မြတ္စလင္သခ်ိဳင္းတစ္ခု တိုက္ခုိက္ခံရ 

9 ၂၀၁၆ ဂြၽန္ သူရဲသမိန္၊ ပဲခူးတိုင္ 
းေဒသႀကီး 

မြတ္စလင္အမ်ိဳးသားႏွင့္ 
ဗုဒၶဘာသာအိမ္နီးခ်င္းအမ်ိဳးသမီး 
ဗလီေဆာက္ေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ေၾကာ
င့္ စကားမ်ား 

မြတ္စလင္ေယာက်ၤား၏အိမ္၊ တည္ရိွေနေသ
ာဗလီတစ္လုံးႏွင့္ ေဆာက္ေနဆအဲေဆာက္အ
အုံဖ်က္ဆီးခံရ 

                                                
78 Kyaw Phone Kyaw, “A Day of Tension and Drama as Nationalist Protests Flare,” Frontier, May 3, 2017, 
https://frontiermyanmar.net/en/a-day-of-tension-and-drama-as-nationalist-protests-flare;  Aung Kyaw Min, “Two Arabic Schools 
Temporarily Shut Down by Authorities,” Myanmar Times, May 1, 2017, https://www.mmtimes.com/national-news/yangon/25796-two-
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79 အစုိးရထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာသတင္းမ်ား။ 
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ဝန္ႀကီးေျပာသြားတာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ႏိငု္ငံသားအျပည့္အဝမဟုတ္ဘူးလုိ႔ဆုိလုိတာ။ 
ဒါကကြၽနေ္တာ္တုိ႔တုိင္းျပည္ကုိ ကြၽနေ္တာ္တုိ႔ခ်စ္တာကို ေစာ္ကားလုိက္တာပ။ဲကြၽနေ္တာ္တုိ႔ကုိ
နာက်ငေ္စၿပီး ကြၽနေ္တာ္တုိ႔ ရွိေနတ့ဲ တကယ့္အေျခအေနမနွ္ကို ပိုဆုိးရြားသြားေစတယ္။ ၾကားရတာေ 
တာ္ေတာ္ နာက်င္တယ္ …ကြၽနေ္တာ္တုိ႔ရ႕ဲ ႏိငု္ငံသားအဆင့္အတန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဝဝါးမႉေတြ 
ေပၚလာႏုိင္တာမို႔ ကြၽနေ္တာ္တုိ႔မွာ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိလုိ႔ ခုလုိ ျပနေ္ျပာရတာပါ။72 

 
အသစစ္က္စက္အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရကလည္း ဦးေအာင္ကို၏ စကားကုိ ဆူပြက္ေစမွန္း 
သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း တရားဝင္ ဘာမွ မေျပာခဲ့ေပ။ သတင္းမ်ားအရ သိရသညမ္ွာ ပါတီက 
ဝန္ႀကီးႏွင့္ ယင္းကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးၿပီး ဝန္ႀကီးက သင့္ေတာ္ေသာ ေန႔တစ္ေန႔တြင္  ျပန္လညေ္ျဖရငွ္း မည္ဟု 
ျပနေ္ျပာသည္ဟု ဆုိသည။္73 သုိ႔ရာတြင္ လူမ်ိဳ းေရးတင္းမာမႉမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိငုရ္န္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ သံုးၿပီး 
ႀကဳိးစားခဲ့သည္။ တင္းမာမႉမ်ားကုိ တုိးပြားႏုိငေ္စသလုိ ေလ်ာ့ပါးႏုိင္ေစေသာ သံဃာထု၏ အခန္းကဏၭကုိ 
အစိုးရက ေကာင္းေကာင္းနားလည္ထားပုံေပၚသည္။ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစ ီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရ၏ 
တကယ့္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္ ့ႏိုငင္ံေတာ္၏ အတုိငပ္င္ခပံဂုၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည ္
မဟနထံ သြားေရာက္ၿပီး ၎တုိ႔အစိုးရသည္ လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာတရားအေပၚ မူတညၿ္ပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႉျပဳမည ္
မဟုတ္ေၾကာင္း ဝါစဥ္ႀကီးမားေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။74 
 
သုိ႔ရာတြင္ ဂြၽန္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ပခဲူးတုိင္းေဒသႀကီး ေဝါၿမိဳ႕နယ္ သူရသဲမနိ္ေက်းရြာတြင္ ဆုိင္ပိငုရ္ွင္ 
မြတ္စလင္တစဥ္ီးကမြတ္စလင္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ရန ္ေဆာက္လုပေ္နေသာ အေဆာက္အအုံ 
ကုိ ၎၏ ဗဒုၶဘာသာဝငအ္ိမန္ီးခ်င္းမ်ားက ဗလီတစ္လံုးေဆာက္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲသည္။ အမိန္ီးခ်င္းမ်ားက ဌာန 
ဆုိင္ရာမ်ားကို တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူေဆာငရ္ြက္မႉက ေႏွးေကြးခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုးံတြင္ 
ထုိ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ၎၏ ဗဒုၶဘာသာဝင္ အိမန္ီးခ်င္းအမ်ိဳးသမီး စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ရာမွ  ရြာတြင္ 
ရွိေနၿပီးေသာ ဗလီ၊ အထက္ပါ အေဆာက္အအုႏွံင့္ ထုိလူ၏ ဆုိင္ ဖ်က္ဆီးခံရသည္။ ထုိလူလည္း ဒဏ္ရာရသည္။75 
အာဏာပိငုမ္်ားက မည္သည့္ တံု႔ုျပနမ္ႉမွ မလုပ္ခဲ့။ ဂ်ဴ လုိင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပညန္ယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ 
လံုးခင္းေက်းရြာတြင ္ဗဒုၶဘာသာဝင္လူတစစ္ုက မြတ္စလင္မ်ား အသံုးျပဳေနသည့ ္ဝတ္ျပဳေဆာင္တစခ္ု ကုိ 
မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ျပန္သည္။76 ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ေတာ့ ပါဝင္သူ အနည္းငယ္ကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထုိအေဆာင္ကို 
၂၀၁၄ ခႏွုစ္တြင္ ဥရုတံတားေဆာက္လုပေ္နရာတြင ္ပါဝငခ္ဲေ့သာ မြတ္စလင္အငဂ္်ငန္ီယာ တစ္ေယာက္က 
တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေဆာက္လုပ္ခဲေ့သာေၾကာင္ ့၎ႏွင့္ ေဆာက္လုပရ္ာတြင ္ပါဝငခ္ဲေ့သာ အျခား  
မြတ္စလင္မ်ားကို အေရးယူသြားမည္ဟု  ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင ္ထုတ္ျပန္ခဲေ့သာ သာသနာေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႉဝန္ႀကီးဌာန၏ ေၾကညာခ်က္တစေ္စာင္တြင ္ေဖာ္ျပထားသည္။77 ၂၀၁၇ ခႏွုစ ္ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြငရ္ွေိနေသာ မြတ္စလင္စာသင္ေက်ာင္းႏွစေ္က်ာင္းကိုလည္း 
ယင္းေက်ာင္းမ်ားတြင ္ဗလီမဟုတ္ဘဲႏွင္ ့လူမ်ား စေုဝးဝတ္ျပဳေနေသာေၾကာင္ ့အမ်ိဳ းသားေရးဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင္ ့

                                                
72 Phyo Thiha Cho, “Myanmar Religion Minister Angers Muslims with Comments,” Myanmar Now, April 6, 2016, http://www.myanmar-
now.org/news/i/?id=e711ade0-75c6-4366-997b-cba8de7835cf.  
73 Aung Kyaw Min, “NLD Treads Carefully over Remarks on Citizenship,” Myanmar Times, April 7, 2016, 
https://www.mmtimes.com/national-news/yangon/19862-nld-treads-carefully-over-remarks-on-citizenship.html.  
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Bhamo Sayadaw,” Global New Light of Myanmar, May 25, 2016, p. 1. 
75 Zarni Tun, “Mosque Destroyed in Myanmar Village as Tensions Flare Between Muslims and Buddhists,” Radio 
Free Asia, June 24, 2016, https://www.rfa.org/english/news/myanmar/mosque-destroyed-in-myanmar-village-as-tensions-flare-between-
muslims-and-buddhists-06242016155224.html; Lawi Weng, “Muslims Flee Village After 
Rioting, Perpetrators Remain Free,” Irrawaddy, June 27, 2016,  https://www.irrawaddy.com/news/burma/muslims-flee-village-rioting-
perpetrators-remain-free.html.   
76 Ye Mon, “Mob Burns Down Muslim Prayer Hall in Hpakant,” Myanmar Times, July 4, 2016, https://www.mmtimes.com/national-
news/21172-mob-burns-down-muslim-prayer-hall-in-hpakant.html.  
77 Moe Myint, “Govt to Take Action Against Those Behind ‘Illegal’ Hpakant Mosque,” Irrawaddy, August 4, 2016, 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/govt-to-take-action-against-those-behind-illegal-hpakant-mosque.html.  

ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားက ဖိအားေပးမႉေၾကာင္ ့အာဏာပိငုမ္်ားက ခ်တ္ိပိတ္ခဲ့သည္။78 ဤျဖစရ္ပမ္်ားက ျပေနသညမ္ွာ 
ဗုဒၶဘာသာႏွင္ ့မြတ္စလင္ဆက္ဆံေရးမွာ တင္းမာေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေသနတ္ေမာင္းခလုတ္ျဖဳတ္မည္ ့ျဖစ္ရပ ္
တစ္ခရုွိလွ်င္မြတ္စလင္ဘာသာေရးအေဆာက္အအုမံ်ားႏွင့္ အိုးအိမမ္်ားကို အၾကမ္းဖက္မႉမ်ားျဖစႏ္ုိငေ္သးသည္ကုိ 
ျပေနသည္။ 
 

ဇယား ၄။ မြတစ္လငဆ္န္႔က်ငေ္ရးအဓကိရဏုး္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳ းဆကစ္ာရငး္79 
 

 

စဥ ္ ေန႔စြဲ ေနရာ ခ်ကခ္်ငး္ျဖစေ္စေသာအေၾကာငး္ အက်ိဳ းဆက ္

၁ ၂၀၁၂ 
ဂြၽန္၊
 ေအာက္တိုဘာ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ
 ေနရာမ်ားစြာ 

ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကိုမြတ္စလင္သုံးဦ
းကမုဒိန္းက်င့္သတ္ျဖတ္၊ မြတ္စလင္ ၁၀ ဦး
ကို လက္စားေခ်ရန္ ရခုိင္မ်ားက သတ္ျဖတ္ 

 

မျဖစ္ဖူးေသာလူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႉ၊ လူ 
၂၀၀ ေသဆုံး၊ လူ ၁၄၀၀၀၀ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္၊ 
အိမ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ မီးရိွဳ႕ဖ်က္ဆီးခံရ 

2 ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ 

 

သာေကတ၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 

 

စာသင္ေက်ာင္းတစ္ခုကိုျပင္ရာမွ
ဗလီခုိးေဆာက္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရျခင္း 

 

စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္မႉခ်ိတ္ပိတ္ခံရ 

3 ၂၀၁၃ မတ္ မိတၳီလာ၊ 
မႏၱေလးတိုင္ 
းေဒသႀကီး 

မြတ္စလင္ဆိုင္ရွင္ႏွင့္ 
ဗုဒၶဘာသာေရာင္းသူရန္ျဖစ္၊ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးကို 
မြတ္စလင္မ်ားက လက္စားေခ်သတ္ျဖတ္ 

လ ူ၄၃ ဦး ေသဆုံး၊ အိုးမ့ဲအိမ္မ့ဲျဖစ္၊ အိမ္မ်ား၊ 
ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရ 

4 ၂၀၁၃ ေမ ဥကၠံ၊ 
ပခူဲးတိုင္းေဒသႀကီး 

မြတ္စလင္စက္ဘီးစီးလာသူမိန္းမက ကုိရင္ကို 
ဝင္တိုက္မိ 

လ ူ၁ ေယာက္ေသ၊ အိမ္မ်ားမီးရိွဳ႕ခံရ၊ 
အိုးမ့ဲအိမ္မ့ဲျဖစ္ 

5 ၂၀၁၃ ေမ လားရိွဳး၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္ 

မြတ္စလင္ေယာက်္ားက 
ဗုဒၶဘာသာဓါတ္ဆီေရာင္းသူမိန္းမကို 
ဓါတ္ဆီေလာင္းမီးရိွဳ႕ 

လ ူ၁ ေယာက္ေသ၊ အိမ္မ်ားႏွင့္ ဗလီမ်ား 
မီးရိွဳ႕ခံရ၊ အိုးမ့ဲအိမ္မ့ဲျဖစ္ 

6 ၂၀၁၃ ၾသဂုတ္ ထန္းကုန္း၊ 
စစ္ကုိင္းတိုင္
းေဒသႀကီး 

မြတ္စလင္ေယာက်္ားက ဗုဒၶဘာသာမိန္းမကို 
မုဒိန္းက်င့္ရန္ ၾကံဟ ုစြပ္စြဲခံရမႉ 

အိမ္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္မ်ား မီးရိွဳ႕ခံရ 

7 ၂၀၁၃ 
စက္တင္ဘာ 

သံတြဲ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဗုဒၶဘာသာအလံလႊင့္ထားေသာ 
ဗုုဒၶဘာသာပုိင္ဆိုကၠား 
မြတ္စလင္ဆိုင္ေရွ႕ရပ္ထားရာက စကားမ်ား 

လ ူ၇ ဦး ေသ၊ အိမ္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္မ်ား မီးရိွဳ႕ခံရ 

8 ၂၀၁၄ ဂ်ဴလိုင္ မႏၱေလး၊ 
မႏၱေလးတိုင္ 
းေဒသႀကီး 

မြတ္စလင္လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ရွင္ညီအစ္ကိုႏွစ္ဦးမွ 
ဗုဒၶဘာသာဝန္ထမ္းကို မုဒိန္းက်င့္သည္ဟု
 ေကာလဟာလထြက္ 

လူ ၂ 
ဦးေသ၊ မြတ္စလင္သခ်ိဳင္းတစ္ခု တိုက္ခုိက္ခံရ 

9 ၂၀၁၆ ဂြၽန္ သူရဲသမိန္၊ ပဲခူးတိုင္ 
းေဒသႀကီး 

မြတ္စလင္အမ်ိဳးသားႏွင့္ 
ဗုဒၶဘာသာအိမ္နီးခ်င္းအမ်ိဳးသမီး 
ဗလီေဆာက္ေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ေၾကာ
င့္ စကားမ်ား 

မြတ္စလင္ေယာက်ၤား၏အိမ္၊ တည္ရိွေနေသ
ာဗလီတစ္လုံးႏွင့္ ေဆာက္ေနဆအဲေဆာက္အ
အုံဖ်က္ဆီးခံရ 

                                                
78 Kyaw Phone Kyaw, “A Day of Tension and Drama as Nationalist Protests Flare,” Frontier, May 3, 2017, 
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79 အစုိးရထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာသတင္းမ်ား။ 
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10 ၂၀၁၆ ဂ်ဴလိုင္ ဖားကန္႔၊ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ 

ဝတ္ျပဳေဆာင္တရားမဝင္ေဆာက္လုပ္ထားဟုစြပ္စြ
ခံဲရမႉ 

ဝတ္ျပဳေဆာင္ကို ဗုဒၶဘာသာလူစုမွ မီးရိွဳ႕ 

11 ၂၀၁၇ ဧၿပီ သာေကတ၊
ရန္ကုန္တိုင္ 
းေဒသႀကီး 

စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းကိုဝတ္ျပဳေဆာ
င္မ်ားအျဖစ္အနီးအနားမွ မြတ္စလင္မ်ားက 
တရားမဝင္ေဆာက္လုပ္ထားသည္ဟ ုစြပ္စြဲခံရမႉ 

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ခံရ 

 
 
၃.၂.၃ ရိဟုငဂ္်ာမ်ားအစြနး္ေရာကလ္ာျခငး္ႏငွ့္ ရခိငုအ္ၾကမး္ဖကမ္ႉ 
 
အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတုိင္း ရိုဟငဂ္်ာတုိ႔၏ ျဖစ္ရပမ္ွာမည္သူႏွင့္မွ် မတူေပ။ တစခ္ါတရ ံႏွပိစ္
က္ခံရျခင္းမ်ား ၾကဳံၿပီး မၾကာခဏဆုိသလုိ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းခံရသည့္အျဖစမ္်ားကို ရိုဟငဂ္်ာမဟုတ္ေသာ 
မြတ္စလင္မ်ားလည္း ၾကံဳၾကရသည္ကို မျငင္းႏိငု္ပါ။ သုိ႔ရာတြင ္ရိုဟငဂ္်ာမ်ား ေတြ႔ၾကဳံခဲရ့သည္ ့၁၉၇၀ 
ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းကာလမ်ားက စတင၍္အစိုးရ၏ လက္ထဲတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႉႏွင့္ ႏွိပစ္က္ခရံျခင္းမ်ား ကုိ 
ရိုဟငဂ္်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္စလင္မ်ား မၾကဳဖံူးၾကပါ။ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကုိ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေဒြးေရာယွက္တင္ျဖစေ္နသည္ ့
ရွဳေထာင့္ေလးခမု ွျမင္ၾကသည္။ ၎တုိ႔မွာ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ့၎တုိ႔၏ တရားမဝင ္ဝင္ေရာက္လာခဲမ့ႉ၊ 
ႏိုငင္မံဲ့ျဖစေ္နသည္ဟု ယူဆခ်က္၊ ‘ရိုဟငဂ္်ာ’ဆုိေသာ နာမည၏္ တရားမဝငမ္ႉႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား(ဝါ) 
 ေမြးရာပါႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အဆင့္အတန္း အျမင့္ဆံုးျဖစေ္နမႉတုိ႔ျဖစ္သည္။ 
 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား တုိးလွ်ိဳးေပါက္ျဖစေ္နေသာ နယ္နမိိတ္ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး
ရၿပီးေနာက္ပိငု္းတြင ္ရိုဟငဂ္်ာ အနည္းငယ္ ဝငေ္ရာက္လာခဲမ့ႉ ရွေိသာ္လည္း ျမနမ္ာႏုိင္ငံအတြင္းတြင ္စြပစ္ြဲၾက 
သက့ဲသုိ႔ ရိုဟင္ဂ်ာတုိ႔သည္ အလံုးအရင္းႏွင့္ ခိုးဝင္ခဲၾ့ကသညေ္တာ့ မဟုတ္ေပ။ ၁၉၇၀ ခုႏွစမ္်ား၏ ေႏွာင္း 
ပိုင္းအထိ သူတုိ႔သည္ ျမနမ္ာႏုိငင္ံသားမ်ား ျဖစၾ္ကၿပီး ေနာက္ပိငုး္မွသာ တေျဖးေျဖး တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ‘ႏိုငင္မံဲ’့80 
ျဖစေ္အာင ္အစိုးရအဆက္ဆက္က ျပဳလုပခ္ခံဲ့ရသည္။81တုိင္းရင္းသားမဟုတ္ေသာ ဘိုးဘြားမိဘတုိ႔မွ 
ဆင္းသက္လာသူမ်ားအတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ပဒု္မမ်ားစြာ ပါဝငေ္သာ  ျမနမ္ာႏုိငင္ံသားဥပေဒ(၁၉၈၂) 
အရပင္လွ်င ္သူတုိ႔မွာ ႏိငုင္ံမဲမ့်ား မဟုတ္ၾကေပ။82  
 
တတိယရွဳေထာင့္သည္ ၂၀၁၂ ခႏွုစ္မ ွစတင္ၿပီး အလြနအ္မင္း ဝေိရာဓိျဖစခ္ဲ့ၿပီး ခခု်နိ္ထိ ပေူလာငၿ္ပီး 
အေျဖမထြက္ႏိငု္ေသးေပ။ ရခိုငမ္်ား၊ အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကေယဘုယ်အားျဖင္ ့တစိုက္မတ္မတ္ 
ေျပာဆုိၾကသည္မာွ ‘ရိုဟငဂ္်ာ’ သည္ လုပ္ၾကံဖန္တီးထားၿပီး တရားဝင္မႉမရွိေသာ လူမ်ိဳးအမည္တစခ္ုျဖစ္သည္။ 
ရိုဟငဂ္်ာမ်ားကုိယ္တုိငႏ္ွင့္ ႏိငု္ငံတကာ အသုိင္းအဝိငု္းက ေတာင္းဆုိသည္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာဟု 
ေခၚရန္ျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ေျပာသညမ္ွာ ၎တုိ႔၏ အမည္ကုိ ျမန္မာအစိုးရက တခ်ိန္က လက္ခံထားခဲ့ၿပီး 
(သမိုင္းအရလည္းမနွ္ကန္သည္)83 ႏိုငင္ံတကာအသုိင္းအဝိငု္းကေတာ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ရိုဟငဂ္်ာတုိ႔သည္ ၎တုိ႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ အမညႏ္ွင့္ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ 
ေခၚေဝၚခြင္ ့ရွိသည္ဟု ေျပာသည္။ သုိ႔ရာတြင ္ထုိအမည္နာမႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႉ က 
ရိုဟငဂ္်ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓပိၺါယ္ရွိေသာ မည္သည့္ေဆြးေႏြးမႉကုိမွ် လုပ၍္မရေအာင ္တားဆီးထားသည္။ 
အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရက ထုိဝေိရာဓိကို  ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ကုိ ‘ရခုိင္ျပညန္ယ္ 
မွမြတ္စလငမ္်ား’ဟု စတငေ္ခၚေဝၚခဲ့ၿပီး ရခုိင္မ်ားက ‘ရခိငု္ျပညန္ယ္’ ဆုိေသာ စာသား ပါဝင္သည္ကုိ 

                                                
80 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (San Diego, CA: Harcourt, Inc., 1968). 
81 Nyi Nyi Kyaw, “Unpacking.” 
82 Nyi Nyi Kyaw, “Alienation.” 
83 Maung Zarni and Alice Cowley, “The Slow-Burning Genocide of Myanmar’s Rohingya,” Pacific Rim Law & Policy Journal 23 (3) 
(2014), pp. 681-752. 

ကန္႔ကြက္ၾကသည့္အတြက္ ေနာက္ပိငု္းတြင ္‘မြတ္စလင’္ဟု  ေခၚလာသည္။  ယခေုလာေလာဆယ္တြင္ေတာ့ 
ထုိ ဝိေရာဓမိွာ ယခင္ကေလာက္ ျပင္းထနမ္ႉ မရွေိတာ့ေပ။ 
 
ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ အလြနႏ္ိုငင္ေံရးဆန္ၿပီး အားေကာင္းေသာ ကိစၥတစ္ခုက ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကုိ 
ပိုမိရုွဳပ္ေထြးလာေစခဲ့သည္။ ယင္းမွာ တုိင္းရင္းသား သုိ႔မဟုတ္ ေမြးရာပါႏုိင္ငံသားဆုိေသာ 
သေဘာတရား၏ ႏိုငင္ေံရးအရ အေရးပါအရာေရာက္မႉ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။84 ရခိငု္ျပညန္ယ္တြင္ ရခိငုမ္်ားမွာ 
တုိင္းရင္း သားျဖစ၍္ ရိုဟငဂ္်ာမ်ားမွာ85 ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒတြင ္ပါသည့္အတုိင္း  တဆင္ ့နိမ့္ေနေသာ  
ႏိုငင္ံသားအျဖစ္ကိုေတာင္မ ွရရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳခံထားရျခင္း မရွေိသးေပ။ ယင္းက့ဲသုိ႔ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ 
အျမင့္ဆံုးအဆင့္အတန္းကုိ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥ္က ပိမုိုတုိးတက္ လာေစေနစဥ္မွာ  ဒမီိုကေရစနီည္းက်  
ႏိုငင္ံသားျဖစမ္ႉႏွင္ ့ယင္း၏ အေျခခစံည္းမ်ဥ္းျဖစ္သည့္ ဥပေဒအရ အားလံုးတူညီျခင္းကို အဆင့္နမိ့္ပါးလာေစခဲ့သည္။86 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ရိုဟငဂ္်ာမ်ားသည္ တေန႔တြင္ ႏိုငင္ံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရခဲမ့ည ္ဆုိလွ်င္ေတာငမ္ွ  ၎တုိ႔သည္ 
ရခိငုမ္်ားႏွင့္စာလွ်င ္နိမ့္ပါးေသာ အဆင့္အတန္းတြင္ သာ ရွိေနဥးီမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ရခိငု္ျပညန္ယ္တြင္ လူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႉ ႏွစခ္ါတုိင္၂၀၁၂ ခႏွုစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ အားလံုးလုိလ
ိုနီးပါးသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစၾ္ကသည္ ့မြတ္စလင ္တစ္သိန္းေလးေသာင္းနီးပါးသည္ ျပည္တြင္းတြင ္အိုးမဲအ့ိမ္ 
မဲ့ဒုကၡသည္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။87 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ တစသိ္န္း ႏစွ္ေသာငး္ရစွ္ေထာငေ္လးရာႏွစ္ 
ဆယ္ေသာ မြတ္စလငမ္်ားသည ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္  ေနထုိင္ေနသည္။88 ယင္း ဒုကၡသည္စခန္းတြင္  
ေနထုိင္ေနသူမ်ားႏွင္ ့တျခား အျပင္တြငေ္နၾကေသာ ရခိငု္ျပညန္ယ္ရွိ မြတ္စလငမ္်ားသည ္
တဆင့္ခ်င္း ပိုဆုိးရြားလာေသာ ၎တုိ႔၏ အဆင့္အတန္းနမိ့္က်လာမႉေၾကာင္8့9 မၿပီးဆံုးႏုိငေ္သာ ႏိငုင္ံေရး၊ 
စီးပြားေရးႏွင္ ့လူမႉေရးအရ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကုိခခံဲရ့သည္။ ေသာင္းဂဏန္းအနည္းငယ္မွ်ေသာ ရိုဟင္ဂ
်ာမ်ားမွလြဲ၍ အျခား ရိုဟငဂ္်ာအားလံုးလုိလုိတြင္ ေရရညွ္ခံသည္ ့ႏိုငင္ံသားလက္မွတ္ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္တစ္ခမုွ 
လက္ဝယ္တြင္ မရွေိတာ့ေပ။90 ဤသည္တုိ႔က ရိုဟငဂ္်ာမ်ားအၾကား စိတ္နာၾကည္းမႉမ်ားျဖစေ္ပၚခဲ့ ပုံေပၚၿပီး 
အစြန္းေရာက္လာၾကပုေံပၚသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင ္ဟာရကဟ္ အယ္ရကင္းဟု  ေခၚေဝၚေသာ  
ရိုဟငဂ္်ာလက္နက္ကုိင္အပုစ္ုတစခ္ ုအသစေ္ပၚလာၿပီး ေမာင္းေတာႏွင္ ့ရေသ့ေတာင္ရွိ ရကဲင္းတုိ႔ကုိ 
၂၀၁၆ ခႏွုစ ္ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဝင္တုိက္သည့္အခါ ရ ဲကုိးဦးက်ဆံုးၿပီး တုိက္ခုိက္မႉအတြင္း 
၎တုိ႔ဖက္မွလည္း ရစွဥ္ီးက်ဆံုးခဲ့သည္။91 ယင္းမ ွစတင္ကာ ျမနမ္ာစစ္တပ္ဘက္မွ  ျပန္လည ္အၾကမ္းဖက္ 
ၿပီး ေခ်မႉန္းရာမ ွတစ္ဖက္ႏငွ့္ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ျဖစ္လာၾကသည္။ အျပစ္ကင္းေသာ အရပ္သားမ်ား 
ၾကားထဲက ေသဆံုးၾကရၿပီး ရိုဟငဂ္်ာ ေသာင္းဂဏန္းမ်ားမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုငင္ံသုိ႔ ထြက္ေျပးၾကရသည္။92 
 
ဟာရကဟ္ အယ္ရကင္းက ေနာက္ပိုင္းတြင ္အာရကနရ္ိုဟငဂ္်ာလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (အာဆာ)ဟု  
နာမည္ေျပာငး္လုိက္သည္။ ၎ကုိ ပါကစၥတန္တြင ္ေမြးၿပီး ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားတြင ္ႀကီးျပင္းလာေသာ 
အာတာအူလာဟူေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားတစဥ္ီးက ေခါင္းေဆာင္သည္။မ်ားစြာေသာ ရိုဟငဂ္်ာတုိ႔သည္ ကမၻာအ 
ႏွံ႔တြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနသည့္အတြက္ (အထူးသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒရ့ွ္ႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီး ယားတြင္) လက္နက္ကုိင္ 
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10 ၂၀၁၆ ဂ်ဴလိုင္ ဖားကန္႔၊ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ 

ဝတ္ျပဳေဆာင္တရားမဝင္ေဆာက္လုပ္ထားဟုစြပ္စြ
ခံဲရမႉ 

ဝတ္ျပဳေဆာင္ကို ဗုဒၶဘာသာလူစုမွ မီးရိွဳ႕ 

11 ၂၀၁၇ ဧၿပီ သာေကတ၊
ရန္ကုန္တိုင္ 
းေဒသႀကီး 

စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းကိုဝတ္ျပဳေဆာ
င္မ်ားအျဖစ္အနီးအနားမွ မြတ္စလင္မ်ားက 
တရားမဝင္ေဆာက္လုပ္ထားသည္ဟ ုစြပ္စြဲခံရမႉ 

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ခံရ 

 
 
၃.၂.၃ ရိဟုငဂ္်ာမ်ားအစြနး္ေရာကလ္ာျခငး္ႏငွ့္ ရခိငုအ္ၾကမး္ဖကမ္ႉ 
 
အထက္တြင ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတုိင္း ရိုဟငဂ္်ာတုိ႔၏ ျဖစ္ရပမ္ွာမည္သူႏွင့္မွ် မတူေပ။ တစခ္ါတရ ံႏွပိစ္
က္ခံရျခင္းမ်ား ၾကဳံၿပီး မၾကာခဏဆုိသလုိ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းခံရသည့္အျဖစမ္်ားကို ရိုဟငဂ္်ာမဟုတ္ေသာ 
မြတ္စလင္မ်ားလည္း ၾကံဳၾကရသည္ကို မျငင္းႏိငု္ပါ။ သုိ႔ရာတြင ္ရိုဟငဂ္်ာမ်ား ေတြ႔ၾကဳံခဲရ့သည့္ ၁၉၇၀ 
ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းကာလမ်ားက စတင၍္အစိုးရ၏ လက္ထဲတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႉႏွင့္ ႏွိပစ္က္ခရံျခင္းမ်ား ကုိ 
ရိုဟငဂ္်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္စလင္မ်ား မၾကဳဖံူးၾကပါ။ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကုိ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေဒြးေရာယွက္တင္ျဖစေ္နသည္ ့
ရွဳေထာင့္ေလးခမု ွျမင္ၾကသည္။ ၎တုိ႔မွာ အထက္တြင ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ့၎တုိ႔၏ တရားမဝင ္ဝင္ေရာက္လာခဲမ့ႉ၊ 
ႏိုငင္မံဲ့ျဖစေ္နသည္ဟု ယူဆခ်က္၊ ‘ရိုဟငဂ္်ာ’ဆုိေသာ နာမည၏္ တရားမဝငမ္ႉႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား(ဝါ) 
 ေမြးရာပါႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အဆင့္အတန္း အျမင့္ဆံုးျဖစေ္နမႉတုိ႔ျဖစ္သည္။ 
 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား တုိးလွ်ိဳးေပါက္ျဖစေ္နေသာ နယ္နမိိတ္ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး
ရၿပီးေနာက္ပိငု္းတြင ္ရိုဟငဂ္်ာ အနည္းငယ္ ဝငေ္ရာက္လာခဲမ့ႉ ရွေိသာ္လည္း ျမနမ္ာႏုိင္ငံအတြင္းတြင ္စြပစ္ြဲၾက 
သက့ဲသုိ႔ ရိုဟင္ဂ်ာတုိ႔သည္ အလံုးအရင္းႏွင့္ ခိုးဝင္ခဲၾ့ကသညေ္တာ့ မဟုတ္ေပ။ ၁၉၇၀ ခုႏွစမ္်ား၏ ေႏွာင္း 
ပိုင္းအထိ သူတုိ႔သည္ ျမနမ္ာႏုိငင္ံသားမ်ား ျဖစၾ္ကၿပီး ေနာက္ပိငုး္မွသာ တေျဖးေျဖး တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ‘ႏိုငင္မံဲ’့80 
ျဖစေ္အာင ္အစိုးရအဆက္ဆက္က ျပဳလုပခ္ခံဲ့ရသည္။81တုိင္းရင္းသားမဟုတ္ေသာ ဘိုးဘြားမိဘတုိ႔မွ 
ဆင္းသက္လာသူမ်ားအတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ပဒု္မမ်ားစြာ ပါဝငေ္သာ  ျမနမ္ာႏုိငင္ံသားဥပေဒ(၁၉၈၂) 
အရပင္လွ်င ္သူတုိ႔မွာ ႏိငုင္ံမဲမ့်ား မဟုတ္ၾကေပ။82  
 
တတိယရွဳေထာင့္သည္ ၂၀၁၂ ခႏွုစ္မ ွစတင္ၿပီး အလြနအ္မင္း ဝေိရာဓိျဖစခ္ဲ့ၿပီး ခခု်နိ္ထိ ပေူလာငၿ္ပီး 
အေျဖမထြက္ႏိငု္ေသးေပ။ ရခိုငမ္်ား၊ အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကေယဘုယ်အားျဖင္ ့တစိုက္မတ္မတ္ 
ေျပာဆုိၾကသည္မာွ ‘ရိုဟငဂ္်ာ’ သည္ လုပ္ၾကံဖန္တီးထားၿပီး တရားဝင္မႉမရွိေသာ လူမ်ိဳးအမည္တစခ္ုျဖစ္သည္။ 
ရိုဟငဂ္်ာမ်ားကုိယ္တုိငႏ္ွင့္ ႏိငု္ငံတကာ အသုိင္းအဝိငု္းက ေတာင္းဆုိသည္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာဟု 
ေခၚရန္ျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ေျပာသညမ္ွာ ၎တုိ႔၏ အမည္ကုိ ျမန္မာအစိုးရက တခ်ိန္က လက္ခံထားခဲ့ၿပီး 
(သမိုင္းအရလည္းမနွ္ကန္သည္)83 ႏိုငင္ံတကာအသုိင္းအဝိငု္းကေတာ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ရိုဟငဂ္်ာတုိ႔သည္ ၎တုိ႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ အမညႏ္ွင့္ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ 
ေခၚေဝၚခြင္ ့ရွိသည္ဟု ေျပာသည္။ သုိ႔ရာတြင ္ထုိအမည္နာမႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႉ က 
ရိုဟငဂ္်ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓပိၺါယ္ရွိေသာ မည္သည့္ေဆြးေႏြးမႉကုိမွ် လုပ၍္မရေအာင ္တားဆီးထားသည္။ 
အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရက ထုိဝေိရာဓိကို  ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ကုိ ‘ရခုိင္ျပညန္ယ္ 
မွမြတ္စလငမ္်ား’ဟု စတငေ္ခၚေဝၚခဲ့ၿပီး ရခုိင္မ်ားက ‘ရခိငု္ျပညန္ယ္’ ဆုိေသာ စာသား ပါဝင္သည္ကုိ 
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83 Maung Zarni and Alice Cowley, “The Slow-Burning Genocide of Myanmar’s Rohingya,” Pacific Rim Law & Policy Journal 23 (3) 
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ကန္႔ကြက္ၾကသည့္အတြက္ ေနာက္ပိငု္းတြင ္‘မြတ္စလင’္ဟု  ေခၚလာသည္။  ယခေုလာေလာဆယ္တြင္ေတာ့ 
ထုိ ဝိေရာဓမိွာ ယခင္ကေလာက္ ျပင္းထနမ္ႉ မရွေိတာ့ေပ။ 
 
ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ အလြနႏ္ိုငင္ေံရးဆန္ၿပီး အားေကာင္းေသာ ကိစၥတစ္ခုက ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကုိ 
ပိုမိရုွဳပ္ေထြးလာေစခဲ့သည္။ ယင္းမွာ တုိင္းရင္းသား သုိ႔မဟုတ္ ေမြးရာပါႏုိင္ငံသားဆုိေသာ 
သေဘာတရား၏ ႏိုငင္ေံရးအရ အေရးပါအရာေရာက္မႉ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။84 ရခိငု္ျပညန္ယ္တြင္ ရခိငုမ္်ားမွာ 
တုိင္းရင္း သားျဖစ၍္ ရိုဟငဂ္်ာမ်ားမွာ85 ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒတြင ္ပါသည့္အတုိင္း  တဆင္ ့နိမ့္ေနေသာ  
ႏိုငင္ံသားအျဖစ္ကိုေတာင္မ ွရရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳခံထားရျခင္း မရွေိသးေပ။ ယင္းက့ဲသုိ႔ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ 
အျမင့္ဆံုးအဆင့္အတန္းကုိ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥ္က ပိမုိုတုိးတက္ လာေစေနစဥ္မွာ  ဒမီိုကေရစနီည္းက်  
ႏိုငင္ံသားျဖစမ္ႉႏွင္ ့ယင္း၏ အေျခခစံည္းမ်ဥ္းျဖစ္သည့္ ဥပေဒအရ အားလံုးတူညီျခင္းကို အဆင့္နမိ့္ပါးလာေစခဲ့သည္။86 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ရိုဟငဂ္်ာမ်ားသည္ တေန႔တြင္ ႏိုငင္ံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရခဲမ့ည ္ဆုိလွ်င္ေတာငမ္ွ  ၎တုိ႔သည ္
ရခိငုမ္်ားႏွင့္စာလွ်င ္နိမ့္ပါးေသာ အဆင့္အတန္းတြင္ သာ ရွိေနဥးီမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ရခိငု္ျပညန္ယ္တြင္ လူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႉ ႏွစခ္ါတုိင္၂၀၁၂ ခႏွုစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ အားလံုးလုိလ
ိုနီးပါးသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစၾ္ကသည္ ့မြတ္စလင ္တစ္သိန္းေလးေသာင္းနီးပါးသည္ ျပည္တြင္းတြင ္အိုးမဲအ့ိမ္ 
မဲ့ဒုကၡသည္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။87 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ တစသိ္န္း ႏစွ္ေသာငး္ရစွ္ေထာငေ္လးရာႏွစ္ 
ဆယ္ေသာ မြတ္စလငမ္်ားသည ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္  ေနထုိင္ေနသည္။88 ယင္း ဒုကၡသည္စခန္းတြင္  
ေနထုိင္ေနသူမ်ားႏွင္ ့တျခား အျပင္တြငေ္နၾကေသာ ရခိငု္ျပညန္ယ္ရွိ မြတ္စလငမ္်ားသည ္
တဆင့္ခ်င္း ပိုဆုိးရြားလာေသာ ၎တုိ႔၏ အဆင့္အတန္းနမိ့္က်လာမႉေၾကာင္8့9 မၿပီးဆံုးႏုိငေ္သာ ႏိငုင္ံေရး၊ 
စီးပြားေရးႏွင္ ့လူမႉေရးအရ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကုိခခံဲရ့သည္။ ေသာင္းဂဏန္းအနည္းငယ္မွ်ေသာ ရိုဟင္ဂ
်ာမ်ားမွလြဲ၍ အျခား ရိုဟငဂ္်ာအားလံုးလုိလုိတြင္ ေရရညွ္ခံသည္ ့ႏိုငင္ံသားလက္မွတ္ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္တစ္ခမုွ 
လက္ဝယ္တြင္ မရွေိတာ့ေပ။90 ဤသည္တုိ႔က ရိုဟငဂ္်ာမ်ားအၾကား စိတ္နာၾကည္းမႉမ်ားျဖစေ္ပၚခဲ့ ပုံေပၚၿပီး 
အစြန္းေရာက္လာၾကပုေံပၚသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင ္ဟာရကဟ္ အယ္ရကင္းဟု  ေခၚေဝၚေသာ  
ရိုဟငဂ္်ာလက္နက္ကုိင္အပုစ္ုတစခ္ ုအသစေ္ပၚလာၿပီး ေမာင္းေတာႏွင္ ့ရေသ့ေတာင္ရွိ ရကဲင္းတုိ႔ကုိ 
၂၀၁၆ ခႏွုစ ္ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဝင္တုိက္သည့္အခါ ရ ဲကုိးဦးက်ဆံုးၿပီး တုိက္ခုိက္မႉအတြင္း 
၎တုိ႔ဖက္မွလည္း ရစွဥ္ီးက်ဆံုးခဲ့သည္။91 ယင္းမ ွစတင္ကာ ျမနမ္ာစစ္တပ္ဘက္မွ  ျပန္လည္ အၾကမ္းဖက္ 
ၿပီး ေခ်မႉန္းရာမ ွတစ္ဖက္ႏငွ့္ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ျဖစ္လာၾကသည္။ အျပစ္ကင္းေသာ အရပ္သားမ်ား 
ၾကားထဲက ေသဆံုးၾကရၿပီး ရိုဟငဂ္်ာ ေသာင္းဂဏန္းမ်ားမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုငင္ံသုိ႔ ထြက္ေျပးၾကရသည္။92 
 
ဟာရကဟ္ အယ္ရကင္းက ေနာက္ပိုင္းတြင ္အာရကနရ္ိုဟငဂ္်ာလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (အာဆာ)ဟု  
နာမည္ေျပာငး္လုိက္သည္။ ၎ကုိ ပါကစၥတန္တြင ္ေမြးၿပီး ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားတြင ္ႀကီးျပင္းလာေသာ 
အာတာအူလာဟူေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားတစဥ္ီးက ေခါင္းေဆာင္သည္။မ်ားစြာေသာ ရိုဟငဂ္်ာတုိ႔သည္ ကမၻာအ 
ႏွံ႔တြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနသည့္အတြက္ (အထူးသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒရ့ွ္ႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီး ယားတြင္) လက္နက္ကုိင္ 
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သူပုန္ထမႉကုိ ထုိႏုိင္ငမံ်ားတြင္ ေငြေၾကးအရေရာ တျခားနည္းႏွင့္ပါ ေထာက္ခေံထာက္ပ့ံသူမ်ား ရွမိညမ္ွာ 
ျဖစႏ္ိငု္သည္။ ျမနမ္ာအစိုးရက ၎တုိ႔ကုိ ဆက္ဆံခဲ့ပုံကုိ ၎တုိ႔နာက်ည္းမႉမ်ားကုိ အာတာအလူာက 
 ေထာက္ျပေသာ္လည္း93 သူပုန္ထမႉကုိ ႏိငုင္ံတ ကာ အေထာက္အပ့ံေပးထားေသာ အစၥလမ္မစ္အ 
စြန္းေရာက္ေသြးၾကြမ်ားျဖစ္သည္ဟု ပုံေဖၚသညမ္်ားလည္း ရွေိနသည္။94 ဤျဖစရ္ပမ္်ားက ရွဳပေ္ထြးေနၿပီးသား 
ကိစၥကုိ ပိုမိုရွဳ ပေ္ထြးေစခဲ့ၿပီး ‘အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိျဖစ္ထြန္းေစမည့္အရာ’ဟု ႏိုငင္ံတကာ ပဋိပကၡ 
ေလ့လာေရးအပု္စ ု(အိငု္စဂီ်)ီက ေခၚေဝၚခဲ့သည္။95 လက္နက္က္ုိငတုိ္က္ခိုက္မႉသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံက 
ရိုဟငဂ္်ာကိစၥကို မည္သုိ႔ေျဖရွင္းသြားမည္ဆုိသညႏ္ွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရိုဟငဂ္်ာမဟုတ္ေသာ 
မြတ္စလင္မ်ားကို အစိုးရက ဆက္ဆံပုအံေပၚတြင ္သက္ေရာက္မႉရွိလာမညျ္ဖစ္သည္။  
 
မွန္းထားၾကသည့္အတုိင္း အာဆာတုိက္ခိုက္ေရးသမားတုိ႔က ၂၀၁၇ ခႏွုစ ္ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင ္
ရခုိင္ျပညန္ယ္ေျမာက္ပိုင္းရွ ိရကဲင္းမ်ားကုိ ဆက္တုိက္ အေသအေက် တုိက္ခုိက္ခဲ့ ၿပီး ျမန္မာ့လံုျခဳေံရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ 
ဆယ့္ႏွစဥ္ီးေသဆံုးခဲ့ၿပီး အာဆာအဖြဲ႔ဝင ္ငါးဆယ့္ကုိးဦးလည္း တုိက္ခိုက္မႉတြင္ က်ဆံုးခဲ့သည္။96 ထုိေန႔မွာပင္  
အာဆာကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔တစ္ခုဟု ျမန္မာအစိုးရက သတ္မတ္ွေၾကညာခဲ့သည္။97 ၎ေနာက္တြင္ 
ျမနမ္ာ့တပ္မေတာ္၏ အာဆာကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးတစရ္ပ္ လုိက္လာၿပီး 
ရိုဟငဂ္်ာေထာငေ္ပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးၿပီး လူ ခုႏွစ္သိန္း ရစွ္သိန္းခန္႔ ေနာက္ သီတင္းပတ္မ်ားႏွင့္ လပိုင္းအတြင္း 
အိမန္ီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒရ့ွ္ႏိုငင္ံသုိ႔ ထြက္ေျပးၾကရသည္။ ေမလ ၂၀၁၈ တြင ္ကုလသမဂၢ 
လူသားခ်င္းစာနာမႉဆုိငရ္ာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးရုံး၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိငု္ငံတြင္ ဒုကၡသည ္
ကုိးသိန္းငါးေထာင္ခန္႔ ရွိေနသည္။98 
 
ရခိငုေ္ျမာက္ပိငု္းတြင္ ျဖစေ္ပၚေနခဲ့သညမ္်ားကို ေဖၚညႊန္းရာတြင ္ႏိုငင္ံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ျပင္းထန္ေသာ 
ဥပေဒစကားလံုးမ်ားျဖစ္သည့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႉ၊ လူမ်ိဳးစရုငွး္လင္းျခင္းစေသာ စကားလံုးမ်ားကို  
မၾကာခဏဆုိသလုိ သံုးစြဲလာၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာဖက္က စကတည္းက ျငင္းဆနေ္နခဲ့သည္။99 ျမနမ္ာဖက္မွ 
ကနဦးတြင္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ေသာေၾကာင့္ ကာကြယ္သင့္ ကာကြယ္ထုိက္သည္ဟု 
 ေျပာဆုိေနခဲေ့သာ္လည္း ေနာက္ပိငု္းတြင ္ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခေံပးပါဟူေသာ ႏိငု္င ံ
တကာေတာင္းဆုိမႉမ်ားကို လက္ခံခဲ့သည္။100 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အလယ္ထိေတာ့ ဒုကၡသည္ျပန္ပို႔ျခင္းက 
စတင္ျခင္းမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ျမနမ္ာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အၾကား ျဖစပ္ြားေနဆဲ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားျခင္းဆုိငရ္ာ အေရးအခင္းႀကီးမွာ မေျဖရငွ္းႏိငုေ္သးေပ။ ဤရွဳပေ္ထြးလွေသာ အျဖစ္သနစမ္်ားက 
ရိုဟငဂ္်ာျပႆနာကို ပိုခက္လာေအာင္လုပ္သလုိ ျဖစေ္နသည္။ ျဖစရ္ပ္တုိ႔က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို 
ပိုမိအုစြန္းေရာက္လာေစမည္လားဆုိသည္ကုိေတာ့ မသိႏုိင္ေသးပါ။ 
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၃.၃ အစိးုရႏွင့္ ခရစယ္ာနဆ္ကဆ္ေံရး 
 
၃.၃.၁ စစအ္စိးုရႏွင္ ့ခရစယ္ာနဆ္ကဆ္ေံရး (၁၉၉၀ ျပည့္ႏစွမ္်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခႏွုစမ္်ား) 
 
ျမနမ္ာႏုိင္ငရံွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းႀကီး ရွစခ္ုထဲမွ ေလးခုျဖစေ္သာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကခ်င ္
ကယား၊ ကရငႏ္ငွ္ ့ခ်င္းလူမ်ိဳ းတုိ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝငမ္်ား ျဖစလ္ာၾကပုံကုိ ဆယ့္ကုိးရာစႏွုင့္ 
ႏွစ္ဆယ္ရာစႏွုစ္မ်ားအတြင္း ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနေီခတ္မတုိင္ခငႏ္ွင့္ အတြင္းကာလမ်ား၌ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာေျပာင္းလဲေစမႉမ်ားေၾကာင္ ့ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။101 ခရစ္ယာနမ္စရ္ွငမ္်ားသည္ 
ကုိလုိနီေခတ္မတုိင္မီ ဗမာႏုိငင္ံတြင ္မလြယ္ကူသလုိ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ၾကဳံရသည္။102 ကခ်င္၊ ကယား၊ 
ကရငႏ္ွင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳ းတုိ႔မွာ ယခင္က နတ္ကုိးကြယ္ျခင္း၊ နတ္ဆရာႏွင့္ပူေဇာ္ပသျခင္းႏငွ္ ့ရိုးရာယံုၾကညမ္
ႉမ်ားကို ကုိးကြယ္မႉကုိ အမ်ားစု ျပဳလုပ္ခဲၾ့ကသည္။ ခရစ္ယာန္သာသနာကုိ ယင္းက့ဲသုိ႔ 
ႏိုငင္ံျခားမ ွအစပ်ိဳးလာခဲ့သည္ဟုေသာ အယူအဆႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ တုိင္းရင္းဘာ သာတရား 
ျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆတုိ႔ိကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ မွတ္ယူထားၾကသည္။103 သုိ႔ရာတြင္ မြတ္စလငမ္်ားႏွင့္  မတူသည္က 
ခရစ္ယာန္မ်ားကို ႏိုငင္ေံရးႏွင့္ လူမႉေရးအရ ေဒသခံ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားမ်ားဟု လက္ခံထား ၾကသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝငအ္မ်ားစုမွာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရငႏ္ငွ္ ့ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾက 
သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။104 ၎တုိ႔၏ လူမ်ိဳးျဖစ္တည္မႉဝေိသသတြင္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္မႉကလည္း အေရးႀကီးေသာ 
အစိတ္အပိငု္းတစရ္ပ္အေနႏွင့္ ပါဝင္ေနသည္သာျဖစ္သည္။105 ထုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ဘာသာေရးရွဳေထာင့္မွထက္ လူမ်ိဳးေရးရွဳေထာင့္မွ ရွဳျမင္သည္က 
ပိုေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ ကိုးကြယ္ေသာ အုပစ္ုတစခ္ု၏ 
ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္သည္ ၎တုိ႔၏ လူမ်ိဳ း၊ ပထဝီတညေ္နရာႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ လူနည္းစု 
ဆက္ဆံေရး ေပတံေပၚတြင္ မည္သည့္ေနရာတြင ္ရွိေနသည္ဆုိသည့္အခ်က္တုိ႔ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ စပ္ဆက္ ေနသည္။  
 
၁၉၉၀ ခႏွုစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခႏွုစ္မ်ားတြင ္အစိုးရႏွင့္ ခရစ္ယာနလူ္နည္းစမု်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးသည ္
နဝတ/နအဖလက္ေအာက္တြင ္ျမနမ္ာတစႏ္ိုငင္ံလံုး စစ္တပ္က ႀကီးစိုးလႊမ္းျခဳခံဲေ့သာ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားေအာက္တြင ္အဆင္မေျပျဖစခ္ဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္လူနည္းစမု်ား၏ တုိင္းရင္းသားျဖစမ္ႉက 
၎တုိ႔ကုိ အစိုးရ၏ ဖိႏ္္ိွပမ္ႉမွ အျမတဲေစ အကာအကြယ္ေပးခဲ့သည္မဟုတ္ေပ။ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင္ ့
ပတ္သက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႉအခံရဆံုးႏွင့္ ႏွိပစ္က္ျခင္းအခရံဆံုး ခရစ္ယာန္မ်ားမွာ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
ခ်ုင္းလူမ်ိဳးမ်ားက ေတာင္ထိပမ္်ားႏွင့္ ျမင့္ျမတ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စိုက္ထူ ထားရွိသည့္ မ်ားစြာေသာ 
လက္ဝါးကပ္တုိငမ္်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးသေကၤတမ်ားကုိ ၁၉၉၀ ခႏွုစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခႏွုစ္မ်ားတြင ္ 
ဖ်က္ဆီးခခံဲ့ရသည္။106 သုိ႔ရာတြင္ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ အစိုးရက စည္းလြတ္ဝါးလြတ္ ခရစ္ယာန ္သာသနာကို  
ဖိႏိွပ္ျခင္းမ်ိဳးကို အျခားေသာ လူနည္းစု လူမ်ိဳးမ်ားေနထုိငေ္သာ ေဒသမ်ားတြင ္မေတြ႔ခဲ့ရေပ။ အေၾကာင္းမွာ  
သက္ဆုိင္ရာ လူနည္းစုတစခ္ု၏ အစိုးရကုိ စနိ္ေခၚႏုိင္ေသာ အငအ္ားရွမိႉႏွင္ ့အစိုးရက ထုိ လူနည္းစုကို 
ထိစပပ္တ္သက္ဖို႔ မညမ္ွ် စိတ္ဝငစ္ားသနည္းဆုိေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ကာ မတူညေီသာ အစိုးရႏွင့္ 
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သူပုန္ထမႉကုိ ထုိႏုိင္ငမံ်ားတြင္ ေငြေၾကးအရေရာ တျခားနည္းႏွင့္ပါ ေထာက္ခေံထာက္ပ့ံသူမ်ား ရွမိညမ္ွာ 
ျဖစႏ္ိငု္သည္။ ျမနမ္ာအစိုးရက ၎တုိ႔ကုိ ဆက္ဆံခဲ့ပုံကုိ ၎တုိ႔နာက်ည္းမႉမ်ားကုိ အာတာအလူာက 
 ေထာက္ျပေသာ္လည္း93 သူပုန္ထမႉကုိ ႏိငုင္ံတ ကာ အေထာက္အပ့ံေပးထားေသာ အစၥလမ္မစ္အ 
စြန္းေရာက္ေသြးၾကြမ်ားျဖစ္သည္ဟု ပုံေဖၚသညမ္်ားလည္း ရွေိနသည္။94 ဤျဖစရ္ပမ္်ားက ရွဳပေ္ထြးေနၿပီးသား 
ကိစၥကုိ ပိုမိုရွဳ ပေ္ထြးေစခဲ့ၿပီး ‘အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိျဖစ္ထြန္းေစမည့္အရာ’ဟု ႏိုငင္ံတကာ ပဋိပကၡ 
ေလ့လာေရးအပု္စ ု(အိငု္စဂီ်)ီက ေခၚေဝၚခဲ့သည္။95 လက္နက္က္ုိငတုိ္က္ခိုက္မႉသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံက 
ရိုဟငဂ္်ာကိစၥကို မည္သုိ႔ေျဖရွင္းသြားမည္ဆုိသညႏ္ွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရိုဟငဂ္်ာမဟုတ္ေသာ 
မြတ္စလင္မ်ားကို အစိုးရက ဆက္ဆံပုအံေပၚတြင ္သက္ေရာက္မႉရွိလာမညျ္ဖစ္သည္။  
 
မွန္းထားၾကသည့္အတုိင္း အာဆာတုိက္ခိုက္ေရးသမားတုိ႔က ၂၀၁၇ ခႏွုစ ္ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ 
ရခုိင္ျပညန္ယ္ေျမာက္ပိုင္းရွ ိရကဲင္းမ်ားကုိ ဆက္တုိက္ အေသအေက် တုိက္ခုိက္ခဲ့ ၿပီး ျမန္မာ့လံုျခဳေံရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ 
ဆယ့္ႏွစဥ္ီးေသဆံုးခဲ့ၿပီး အာဆာအဖြဲ႔ဝင ္ငါးဆယ့္ကုိးဦးလည္း တုိက္ခိုက္မႉတြင္ က်ဆံုးခဲ့သည္။96 ထုိေန႔မွာပင္  
အာဆာကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔တစ္ခုဟု ျမန္မာအစိုးရက သတ္မတ္ွေၾကညာခဲ့သည္။97 ၎ေနာက္တြင္ 
ျမနမ္ာ့တပ္မေတာ္၏ အာဆာကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးတစရ္ပ္ လုိက္လာၿပီး 
ရိုဟငဂ္်ာေထာငေ္ပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးၿပီး လူ ခုႏွစ္သိန္း ရစွ္သိန္းခန္႔ ေနာက္ သီတင္းပတ္မ်ားႏွင့္ လပိုင္းအတြင္း 
အိမန္ီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒရ့ွ္ႏိုငင္ံသုိ႔ ထြက္ေျပးၾကရသည္။ ေမလ ၂၀၁၈ တြင ္ကုလသမဂၢ 
လူသားခ်င္းစာနာမႉဆုိငရ္ာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးရုံး၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိငု္ငံတြင္ ဒုကၡသည ္
ကုိးသိန္းငါးေထာင္ခန္႔ ရွိေနသည္။98 
 
ရခိငုေ္ျမာက္ပိငု္းတြင္ ျဖစေ္ပၚေနခဲ့သညမ္်ားကို ေဖၚညႊန္းရာတြင ္ႏိုငင္ံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ျပင္းထန္ေသာ 
ဥပေဒစကားလံုးမ်ားျဖစ္သည့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႉ၊ လူမ်ိဳးစရုငွး္လင္းျခင္းစေသာ စကားလံုးမ်ားကို  
မၾကာခဏဆုိသလုိ သံုးစြဲလာၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာဖက္က စကတည္းက ျငင္းဆနေ္နခဲ့သည္။99 ျမနမ္ာဖက္မွ 
ကနဦးတြင္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ေသာေၾကာင့္ ကာကြယ္သင့္ ကာကြယ္ထုိက္သည္ဟု 
 ေျပာဆုိေနခဲေ့သာ္လည္း ေနာက္ပိငု္းတြင ္ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခေံပးပါဟူေသာ ႏိငု္င ံ
တကာေတာင္းဆုိမႉမ်ားကို လက္ခံခဲ့သည္။100 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အလယ္ထိေတာ့ ဒုကၡသည္ျပန္ပို႔ျခင္းက 
စတင္ျခင္းမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ျမနမ္ာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အၾကား ျဖစပ္ြားေနဆဲ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားျခင္းဆုိငရ္ာ အေရးအခင္းႀကီးမွာ မေျဖရငွ္းႏိငုေ္သးေပ။ ဤရွဳပေ္ထြးလွေသာ အျဖစ္သနစမ္်ားက 
ရိုဟငဂ္်ာျပႆနာကို ပိုခက္လာေအာင္လုပ္သလုိ ျဖစေ္နသည္။ ျဖစရ္ပ္တုိ႔က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို 
ပိုမိအုစြန္းေရာက္လာေစမည္လားဆုိသည္ကုိေတာ့ မသိႏုိင္ေသးပါ။ 
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၃.၃ အစိးုရႏွင့္ ခရစယ္ာနဆ္ကဆ္ေံရး 
 
၃.၃.၁ စစအ္စိးုရႏွင္ ့ခရစယ္ာနဆ္ကဆ္ေံရး (၁၉၉၀ ျပည့္ႏစွမ္်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခႏွုစမ္်ား) 
 
ျမနမ္ာႏုိင္ငရံွ ိတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းႀကီး ရွစခ္ုထဲမွ ေလးခုျဖစေ္သာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကခ်င ္
ကယား၊ ကရငႏ္ငွ္ ့ခ်င္းလူမ်ိဳ းတုိ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝငမ္်ား ျဖစလ္ာၾကပုံကုိ ဆယ့္ကုိးရာစႏွုင့္ 
ႏွစ္ဆယ္ရာစႏွုစ္မ်ားအတြင္း ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနေီခတ္မတုိင္ခငႏ္ွင့္ အတြင္းကာလမ်ား၌ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာေျပာင္းလဲေစမႉမ်ားေၾကာင္ ့ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။101 ခရစ္ယာနမ္စရ္ွငမ္်ားသည္ 
ကုိလုိနီေခတ္မတုိင္မီ ဗမာႏုိငင္ံတြင ္မလြယ္ကူသလုိ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ၾကဳံရသည္။102 ကခ်င္၊ ကယား၊ 
ကရငႏ္ွင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳ းတုိ႔မွာ ယခင္က နတ္ကုိးကြယ္ျခင္း၊ နတ္ဆရာႏွင့္ပူေဇာ္ပသျခင္းႏငွ္ ့ရိုးရာယံုၾကညမ္
ႉမ်ားကို ကုိးကြယ္မႉကုိ အမ်ားစု ျပဳလုပ္ခဲၾ့ကသည္။ ခရစ္ယာန္သာသနာကုိ ယင္းက့ဲသုိ႔ 
ႏိုငင္ံျခားမ ွအစပ်ိဳးလာခဲ့သည္ဟုေသာ အယူအဆႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ တုိင္းရင္းဘာ သာတရား 
ျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆတုိ႔ိကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ မွတ္ယူထားၾကသည္။103 သုိ႔ရာတြင္ မြတ္စလငမ္်ားႏွင့္  မတူသည္က 
ခရစ္ယာန္မ်ားကို ႏိုငင္ေံရးႏွင့္ လူမႉေရးအရ ေဒသခံ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားမ်ားဟု လက္ခံထား ၾကသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝငအ္မ်ားစုမွာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရငႏ္ငွ္ ့ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾက 
သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။104 ၎တုိ႔၏ လူမ်ိဳးျဖစ္တည္မႉဝေိသသတြင္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္မႉကလည္း အေရးႀကီးေသာ 
အစိတ္အပိငု္းတစရ္ပ္အေနႏွင့္ ပါဝင္ေနသည္သာျဖစ္သည္။105 ထုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ဘာသာေရးရွဳေထာင့္မွထက္ လူမ်ိဳးေရးရွဳေထာင့္မွ ရွဳျမင္သည္က 
ပိုေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ ကိုးကြယ္ေသာ အုပစ္ုတစခ္ု၏ 
ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္သည္ ၎တုိ႔၏ လူမ်ိဳ း၊ ပထဝီတညေ္နရာႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ လူနည္းစု 
ဆက္ဆံေရး ေပတံေပၚတြင္ မည္သည့္ေနရာတြင ္ရွိေနသည္ဆုိသည့္အခ်က္တုိ႔ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ စပ္ဆက္ ေနသည္။  
 
၁၉၉၀ ခႏွုစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခႏွုစ္မ်ားတြင ္အစိုးရႏွင့္ ခရစ္ယာနလူ္နည္းစမု်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးသည ္
နဝတ/နအဖလက္ေအာက္တြင္ ျမနမ္ာတစႏ္ိုငင္ံလံုး စစ္တပ္က ႀကီးစိုးလႊမ္းျခဳခံဲေ့သာ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားေအာက္တြင ္အဆင္မေျပျဖစခ္ဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္လူနည္းစမု်ား၏ တုိင္းရင္းသားျဖစမ္ႉက 
၎တုိ႔ကုိ အစိုးရ၏ ဖိႏ္္ိွပမ္ႉမွ အျမတဲေစ အကာအကြယ္ေပးခဲ့သည္မဟုတ္ေပ။ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင္ ့
ပတ္သက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႉအခံရဆံုးႏွင့္ ႏွိပစ္က္ျခင္းအခရံဆံုး ခရစ္ယာန္မ်ားမွာ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
ခ်ုင္းလူမ်ိဳးမ်ားက ေတာင္ထိပမ္်ားႏွင့္ ျမင့္ျမတ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စိုက္ထူ ထားရွိသည့္ မ်ားစြာေသာ 
လက္ဝါးကပ္တုိငမ္်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးသေကၤတမ်ားကုိ ၁၉၉၀ ခႏွုစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခႏွုစ္မ်ားတြင ္ 
ဖ်က္ဆီးခခံဲ့ရသည္။106 သုိ႔ရာတြင္ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ အစိုးရက စည္းလြတ္ဝါးလြတ္ ခရစ္ယာန ္သာသနာကို  
ဖိႏိွပ္ျခင္းမ်ိဳးကို အျခားေသာ လူနည္းစု လူမ်ိဳးမ်ားေနထုိငေ္သာ ေဒသမ်ားတြင္ မေတြ႔ခဲ့ရေပ။ အေၾကာင္းမွာ  
သက္ဆုိင္ရာ လူနည္းစုတစခ္ု၏ အစိုးရကုိ စနိ္ေခၚႏုိင္ေသာ အငအ္ားရွမိႉႏွင္ ့အစိုးရက ထုိ လူနည္းစုကို 
ထိစပပ္တ္သက္ဖို႔ မညမ္ွ် စိတ္ဝငစ္ားသနည္းဆုိေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ကာ မတူညေီသာ အစိုးရႏွင့္ 
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လူနည္းစအုၾကား ဆက္ဆံေရး ပုစံမံ်ား ရွိုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။107 ခ်င္းလူမ်ိဳး၏ ထူးျခားေသာ ျဖစရ္ပ္ကုိ 
ရွင္းျပႏုိငမ္ည့္ ျဖစ္ႏိငုေ္ျခမ်ားေသာ အခ်က္ ေလးခ်က္ရွိသည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ 
ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင ္ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ လူမ်ားစုကုိးကြယ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ျခင္း၊ ခ်င္
းျပညန္ယ္သည ္ေဝးလံေခါင္သီၿပီး ေတာင္ထူေသာေၾကာင့္ ဗဟုိခ်က္မမွ ေဝးကြာျခင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗဟုိအစိုးရ၏ 
လစ္လ်ဴရွဴမႉေၾကာင္ ့ရံဖနရ္ံခါ ငတ္မြတ္မႉၾကဳရံသညအ္ထိ ျဖစခ္ဲ့ျခင္း108ႏွင္ ့ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ 
တက္တက္ၾကြၾကြ လႉပ္ရွားၿပီး အငအ္ားရွေိသာ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႉမရွိခဲ့ျခင္း109တို႔ ျဖစ္သည္။ စတုတၳဳအခ်က္မွာ 
အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ဟန္တူသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အျခား အေရးပါ ခရစ္ယာန္လူနည္းစမု်ားျဖစ္သည္ ့
ကခ်ငမ္်ားႏွင့္ ကရငမ္်ားမွာ ၎တုိ႔၏ လူမ်ိဳးမ်ားကုိ ကာကြယ္ရနႏ္ွင့္ ခရစ္ယာန္သာသနာကိုလည္း 
အတုိင္းအတာတစခ္ုအထိ ကာကြယ္ရန္ သိသိသာသာ ပိႀုကီး၍ ပိုၾကာရညွေ္သာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားကို ဆင္ႏႊ ဲ
ေနခဲ့ၾကေသာေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္။110 
 
နဝတ/နအဖ အစိုးရသည္ ဘဏၭာေရးေတာင့္တင္းေသာ ဗဒုၶသာသနာျပဳအစီအစဥ္တစခ္ုကုိလည္း ၁၉၉၁ ခႏွုစ္တြင္ 
တည္ေထာင္သည့္ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာနေအာက္တြင္ ထားရွိၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အပါအဝင္ 
ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင ္ဗုဒၶသာသနာျပဳဌာနမ်ား ဖြင့္လွစခ္ဲ့သည္။ ထုိ သာသနာျပဳဌာနမ်ားသည္ ၁၉၉၂ 
ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္သည့္ နယ္စပေ္ဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဝနႀ္ကီးဌာနက 
ဖြင့္လွစ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္လည္းပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ၿပီး ခ်င္း ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေက်ာင္း
သားမ်ားကုိ ဘာသာကူးေျပာင္းခိငု္းျခင္းမ်ား  ျပဳလုပခ္ဲ့သည္ဟုလည္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။111  
 
သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာနက ထုတ္ေဝေသာ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳသမိုင္းစာအပု္တြင ္
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ႏငွ့္ နတ္ကုိးကြယ္ေသာသူမ်ား အမ်ားဆံုးေနထုိင္ၾကသည္ ့ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင ္
ကုိလုိနီေခတ္က ခရစ္ယာနမ္စရ္ငွ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားကာ ဗဒုၶသာသနာျပဳလုပင္န္းမ်ား အားနည္းခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ 
ထုိသမိုင္းစာအပု္တြငပ္င္ မ်ားစြာေသာ ကုိလုိနေီခတ္ႏွင္ ့လြတ္လပ္ၿပီးေခတ္ ျမန္မာျပည္တြင္ 
ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရတညေ္ထာင္သည့္ဗုဒၶသာသနာျပဳအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပထားကာ ခေုနာက္ပို
င္းတြင ္သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာနေအာက္တြင္တစစ္ုတစည္းတည္း လုပ္ကုိင္ေနၾက
သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။112 
 
၃.၃.၂ အစိးုရ/ဗဒုၶဘာသာႏငွ့္ ခရစယ္ာနဘ္ာသာ ဆကဆ္ေံရး (၂၀၁၀ ခႏွုစမ္်ား) 
 
ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ျမန္မာ့သမိငု္းတြငဗ္ုဒၶဘာသာႏွင္ ့ခရစ္ယာနဆ္က္ဆံေရးမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ 
 ေဖာ္ေရြၾကသည္။  သုိ႔ရာတြင ္လြန္ခဲေ့သာ ဆယ္စႏွုစ္မ်ားက ခရစ္ယာန္ဘာသာဝငမ္်ား၏ 
ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာနမ္်ားကို အစိုးရက ႏွိပစ္က္ခဲျ့ခင္းမ်ားလည္း 
ရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာႏငွ့္ ခရစ္ယာန္ဆက္ဆံေရးမာွ ဗဒုၶဘာသာႏွင္ ့ မြတ္စလင္ ္
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ဆက္ဆံေရးထက္စာလွ်င ္မ်ားစြာ ပိေုကာင္းမြန္သည္ဟု ဆုိလွ်င ္မမွားေပ။ ထုိ႔အတူ 
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တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက အဓိက ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားအျဖစ ္ပါဝင္ေနေသာ ၿငမိ္းခ်မ္းမႉျဖစစ္ဥေ္ၾကာင့့္ျဖစ္သည္။ 
 
သုိ႔ရာတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ိဳ းေဖာက္ခဲေ့သာ 
မွတ္သားေလာက္စရာ ျဖစရ္ပ္တစခ္မုွာ ၂၀၁၅ ႏွင္ ့၂၀၁၆ ခုႏွစတုိ္႔တြင္ ကရင္ျပညန္ယ္အတြင္းရွိ ႏွစ္ျခင္းႏငွ္ ့
အဂၤလိကန္ဘုရားေက်ာင္းေျမမ်ားတြင္ ၿမိဳငႀ္ကီးငူဆရာေတာ္ ဦးသုဇနက ေစတီမ်ား လုိက္တညခ္ဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။113 
ကရငအ္မ်ိဳးသားအစည္းအရုံးမ၁ွ၉၉၄ ခႏွုစ္တြင္ ခြဲထြက္လာခဲေ့သာ ဒီမိုကရက္တစ္ကရငဗ္ဒုၶဘာသာတပ္မေတာ္၏ န
ာယကျဖစေ္သာ ကရင္လူမ်ိဳး ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္သည္ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ မဟန၏ ေအာက္မွ လြတ္လပ္စြာ 
ရပ္တည္ေနသည္။114 ဆရာေတာ္သည ္မြန္လက္ရာႏွင့္ ဆင္တူေသာ ေစတီမ်ားကို ထုိေဒသတြင ္ႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
တည္ေဆာက္လာခဲ့သညမ္ွာ ဝဝိါဒကြဲျပားစရာ မေပၚခဲ့ဘူးသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခႏွုစ ္ၾသဂုတ္လ ၂၁ 
ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ခိုင္းေစလုိက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္  ဘားအံၿမိဳ ႕နယ္ 
မိဇိငု္းေက်းရြာရွိ ႏစွ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္းတစခ္ု၏ ဝင္းထဲတြင္ ေစတီတစ္ခုကုိ စတင္တည္ေဆာက္သည္။115 ထုိစဥ္က 
သာသနာေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးစိုးဝင္းက ၎က ဆရာေတာ္ကုိ ရပ္တန္႔ရန္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဟု 
ခရစ္ယာန္မ်ားကို ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္က ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္အတြက္ အခ်ည္းႏွီး ျဖစခ္ဲ့သည္။116 
 
ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေနာက္လုိက္မ်ားသည္ ကရင္ျပညန္ယ္ လႉိင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းေတာ္ႀကီးေက်းရြာရွ ိ
စိန္႔မတ္အဂၤလိကန္ဘုရားေက်ာင္းဝင္းထဲတြင္ ဗဒုၶရုပပ္ြားေတာ္တစ္ဆူႏွင္ ့ဗုဒၶသာသနာ့အလံတစ္ခုကုိ ၂၀၁၆ ခႏွုစ ္
ဧၿပလီ ၂၃ ရက္ေန႔တြင ္ထားရိွၿပီး ေမ ၁ ရက္ေန႔တြင ္ေစတီတစဆူ္လာတည္သည္။117 ေနာက္ထပ ္
ကရင္လူမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ ဗဒုၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ရွဳတ္ခ်ၿပီး အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပ္က 
ခန္႔ထားေသာ သာသနာေရးဝနႀ္ကီးဦးေအာင္ကုိက ျပႆနာကုိ ေျဖရငွ္းေပးရန ္ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းကလည္း 
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အသစ္တည္လုိက္သည့္ ေစတီတညရ္ွေိနသည့္ ေျမကုိ လွဴဒါန္းလုိက္ကာ ဦးေအာင္ကုိသည္ 
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အျငင္းပြားဖြယ္ေျမမ်ားတြင ္ေစတီမ်ား တည္ေသာ လုပ္ငန္းလည္း ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။ 
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လူနည္းစအုၾကား ဆက္ဆံေရး ပုစံမံ်ား ရွိုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။107 ခ်င္းလူမ်ိဳး၏ ထူးျခားေသာ ျဖစရ္ပ္ကုိ 
ရွင္းျပႏုိငမ္ည္ ့ျဖစ္ႏိငုေ္ျခမ်ားေသာ အခ်က္ ေလးခ်က္ရွိသည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ 
ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင ္ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ လူမ်ားစုကုိးကြယ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ျခင္း၊ ခ်င္
းျပညန္ယ္သည ္ေဝးလံေခါင္သီၿပီး ေတာင္ထူေသာေၾကာင့္ ဗဟုိခ်က္မမွ ေဝးကြာျခင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗဟုိအစိုးရ၏ 
လစ္လ်ဴရွဴမႉေၾကာင္ ့ရံဖနရ္ံခါ ငတ္မြတ္မႉၾကဳရံသညအ္ထိ ျဖစခ္ဲ့ျခင္း108ႏွင္ ့ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ 
တက္တက္ၾကြၾကြ လႉပ္ရွားၿပီး အငအ္ားရွေိသာ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႉမရွိခဲ့ျခင္း109တို႔ ျဖစ္သည္။ စတုတၳဳအခ်က္မွာ 
အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ဟန္တူသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အျခား အေရးပါ ခရစ္ယာန္လူနည္းစမု်ားျဖစ္သည္ ့
ကခ်ငမ္်ားႏွင့္ ကရငမ္်ားမွာ ၎တုိ႔၏ လူမ်ိဳးမ်ားကုိ ကာကြယ္ရနႏ္ွင့္ ခရစ္ယာန္သာသနာကိုလည္း 
အတုိင္းအတာတစခ္ုအထိ ကာကြယ္ရန္ သိသိသာသာ ပိႀုကီး၍ ပိုၾကာရညွေ္သာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားကို ဆင္ႏႊ ဲ
ေနခဲ့ၾကေသာေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္။110 
 
နဝတ/နအဖ အစိုးရသည္ ဘဏၭာေရးေတာင့္တင္းေသာ ဗဒုၶသာသနာျပဳအစီအစဥ္တစခ္ုကုိလည္း ၁၉၉၁ ခႏွုစ္တြင္ 
တည္ေထာင္သည့္ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာနေအာက္တြင္ ထားရွိၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အပါအဝင္ 
ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင ္ဗုဒၶသာသနာျပဳဌာနမ်ား ဖြင့္လွစခ္ဲ့သည္။ ထုိ သာသနာျပဳဌာနမ်ားသည္ ၁၉၉၂ 
ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္သည့္ နယ္စပေ္ဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဝနႀ္ကီးဌာနက 
ဖြင့္လွစ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္လည္းပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ၿပီး ခ်င္း ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေက်ာင္း
သားမ်ားကုိ ဘာသာကူးေျပာင္းခိငု္းျခင္းမ်ား  ျပဳလုပခ္ဲ့သည္ဟုလည္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။111  
 
သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာနက ထုတ္ေဝေသာ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳသမိုင္းစာအပု္တြင ္
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ႏငွ့္ နတ္ကုိးကြယ္ေသာသူမ်ား အမ်ားဆံုးေနထုိင္ၾကသည္ ့ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင ္
ကုိလုိနီေခတ္က ခရစ္ယာနမ္စရ္ငွ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားကာ ဗဒုၶသာသနာျပဳလုပင္န္းမ်ား အားနည္းခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ 
ထုိသမိုင္းစာအပု္တြငပ္င္ မ်ားစြာေသာ ကုိလုိနေီခတ္ႏွင္ ့လြတ္လပ္ၿပီးေခတ္ ျမန္မာျပည္တြင္ 
ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရတညေ္ထာင္သည့္ဗုဒၶသာသနာျပဳအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပထားကာ ခေုနာက္ပို
င္းတြင ္သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာနေအာက္တြင္တစစ္ုတစည္းတည္း လုပ္ကုိင္ေနၾက
သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။112 
 
၃.၃.၂ အစိးုရ/ဗဒုၶဘာသာႏငွ့္ ခရစယ္ာနဘ္ာသာ ဆကဆ္ေံရး (၂၀၁၀ ခႏွုစမ္်ား) 
 
ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ျမန္မာ့သမိငု္းတြငဗ္ုဒၶဘာသာႏွင္ ့ခရစ္ယာနဆ္က္ဆံေရးမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ 
 ေဖာ္ေရြၾကသည္။  သုိ႔ရာတြင ္လြန္ခဲေ့သာ ဆယ္စႏွုစ္မ်ားက ခရစ္ယာန္ဘာသာဝငမ္်ား၏ 
ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာနမ္်ားကို အစိုးရက ႏွိပစ္က္ခဲျ့ခင္းမ်ားလည္း 
ရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာႏငွ့္ ခရစ္ယာန္ဆက္ဆံေရးမာွ ဗဒုၶဘာသာႏွင္ ့ မြတ္စလင္္ 
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ဆက္ဆံေရးထက္စာလွ်င ္မ်ားစြာ ပိေုကာင္းမြန္သည္ဟု ဆုိလွ်င ္မမွားေပ။ ထုိ႔အတူ 
ဗုဒၶဘာသာႏွင္ ့ခရစ္ယာန္ဆက္ဆံေရးမွာ လြနခ္ဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ ပိမုို ေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္။ 
အေၾကာင္းမွာ အမ်ားစုက သုိ႔မဟုတ္ တခ်ိဳ႕တဝက္က ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား  ျဖစ္ၾကေသာ  
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက အဓိက ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားအျဖစ ္ပါဝင္ေနေသာ ၿငမိ္းခ်မ္းမႉျဖစစ္ဥေ္ၾကာင့့္ျဖစ္သည္။ 
 
သုိ႔ရာတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ိဳ းေဖာက္ခဲေ့သာ 
မွတ္သားေလာက္စရာ ျဖစရ္ပ္တစခ္မုွာ ၂၀၁၅ ႏွင္ ့၂၀၁၆ ခုႏွစတုိ္႔တြင္ ကရင္ျပညန္ယ္အတြင္းရွိ ႏွစ္ျခင္းႏငွ္ ့
အဂၤလိကန္ဘုရားေက်ာင္းေျမမ်ားတြင္ ၿမိဳငႀ္ကီးငူဆရာေတာ္ ဦးသုဇနက ေစတီမ်ား လုိက္တညခ္ဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။113 
ကရငအ္မ်ိဳးသားအစည္းအရုံးမ၁ွ၉၉၄ ခႏွုစ္တြင္ ခြဲထြက္လာခဲေ့သာ ဒီမိုကရက္တစ္ကရငဗ္ဒုၶဘာသာတပ္မေတာ္၏ န
ာယကျဖစေ္သာ ကရင္လူမ်ိဳး ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္သည္ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ မဟန၏ ေအာက္မွ လြတ္လပ္စြာ 
ရပ္တည္ေနသည္။114 ဆရာေတာ္သည ္မြန္လက္ရာႏွင့္ ဆင္တူေသာ ေစတီမ်ားကို ထုိေဒသတြင ္ႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
တည္ေဆာက္လာခဲ့သညမ္ွာ ဝဝိါဒကြဲျပားစရာ မေပၚခဲ့ဘူးသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခႏွုစ ္ၾသဂုတ္လ ၂၁ 
ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ခိုင္းေစလုိက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္  ဘားအံၿမိဳ ႕နယ္ 
မိဇိငု္းေက်းရြာရွိ ႏစွ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္းတစခ္ု၏ ဝင္းထဲတြင္ ေစတီတစ္ခုကုိ စတင္တည္ေဆာက္သည။္115 ထုိစဥ္က 
သာသနာေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးစိုးဝင္းက ၎က ဆရာေတာ္ကုိ ရပ္တန္႔ရန္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဟု 
ခရစ္ယာန္မ်ားကို ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္က ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္အတြက္ အခ်ည္းႏွီး ျဖစခ္ဲ့သည္။116 
 
ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေနာက္လုိက္မ်ားသည္ ကရင္ျပညန္ယ္ လႉိင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းေတာ္ႀကီးေက်းရြာရွ ိ
စိန္႔မတ္အဂၤလိကန္ဘုရားေက်ာင္းဝင္းထဲတြင္ ဗဒုၶရုပပ္ြားေတာ္တစ္ဆူႏွင္ ့ဗုဒၶသာသနာ့အလံတစ္ခုကုိ ၂၀၁၆ ခႏွုစ ္
ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင ္ထားရိွၿပီး ေမ ၁ ရက္ေန႔တြင ္ေစတီတစဆူ္လာတည္သည္။117 ေနာက္ထပ္ 
ကရင္လူမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ ဗဒုၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ရွဳတ္ခ်ၿပီး အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပ္က 
ခန္႔ထားေသာ သာသနာေရးဝနႀ္ကီးဦးေအာင္ကုိက ျပႆနာကုိ ေျဖရငွ္းေပးရန ္ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းကလည္း 
အခ်ည္းႏွီးျဖစခ္ဲ့ျပန္သည္။118 အကူအညမီဲ့ၿပီး ၿငမိ္းခ်မ္းမႉကုိ ေရွးရွဳကာ အဂၤလိကန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး က  
အသစ္တည္လုိက္သည့္ ေစတီတညရ္ွေိနသည့္ ေျမကုိ လွဴဒါန္းလုိက္ကာ ဦးေအာင္ကုိသည္ 
ဘုရားေက်ာင္းကုိ ကုိယ္တုိင္သြားကာ ေတာင္းပန္ခဲရ့သည္။119 ထုိအခ်နိမ္ွအစျပဳ၍ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္၏ 
အျငင္းပြားဖြယ္ေျမမ်ားတြင ္ေစတီမ်ား တည္ေသာ လုပ္ငန္းလည္း ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။ 
 
 
 

                                                
113 ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္သည္ ဗလီတစ္လုံးအနီးတြင္လည္း ေစတီတစ္ဆူကုိလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ 
တည္ခဲ့ေသးေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မတူေပ။ အေၾကာင္းမွာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၏ 
ဝင္းအတြင္းတြင္ ေစတီတည္ခ့ဲေသာေၾကာင့့္ျဖစ္သည္။ ၾကည့္ပါ။ Mizzima, “Buddhist Monk Builds Another Pagoda on Contested Land,” 
May 5, 2016, http://www.mizzima.com/news-domestic/buddhist-monk-builds-another-pagoda-contested-land.  
114 ေနာ္ႏုိရင္း, “ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္က သံဃာ့မဟာနာယကရ႕ဲ ေအာက္မွာမရိွလို႔ ကိုင္တြယ္မရဘူး,” Democratic Voice of Burma, May 4, 2015, 
http://burmese.dvb.no/archives/148270.  
115 Ye Mon, “Minister Promises Christians Removal of Dream-Inspired Stupa,” Myanmar Times, September 8, 2015,  
https://www.mmtimes.com/national-news/16360-minister-promises-christians-removal-of-dream-inspired-stupa.html.  
116 Ye Mon, “Sayadaw Refuses to Halt Pagoda Construction,” Myanmar Times, September 17, 2015, https://www.mmtimes.com/national-
news/16516-sayadaw-refuses-to-halt-stupa-construction.html.  
117 Mizzima, “Buddhist Monk Builds Another Pagoda on Contested Land,” May 5, 2016, http://www.mizzima.com/news-
domestic/buddhist-monk-builds-another-pagoda-contested-land;  Tin Aung Khine, Khet Mar and Wai Mar Tun, “Myanmar Buddhist Monk 
Erects Another Pagoda on Disputed Land,” Radio Free Asia, May 4, 2016, https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-buddhist-
monk-erects-another-pagoda-on-disputed-land-05042016154223.html.  
118 San San Tin, Tin Aung Khine and Zarni Tun, “Myanmar Religious Officials Decry Buddhist Monk’s Pagoda-BuildinSpree,” Radio Free 
Asia, May 11, 2016, https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-religious-officials-decry-buddhist-monks-pagoda-building-spree-
05112016155932.html.  
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၃.၄ အစိးုရႏွင့္ ဟႏိၵဴဆကဆ္ေံရး 
 
အိႏိၵယႏြယ္ဖြား မြတ္စလင္မ်ားထက္စာလွ်င ္အႏိၵိယႏြယ္ဖြား ဟိႏၵဴမ်ား (ျမနမ္ာႏုိငင္ံရွိ ဟိႏၵဴအားလံုးလုိလုိနီးပါးမွာ 
အိႏၵိယႏြယ္ဖြားမ်ားျဖစ္ၾကသည္) သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေရာ လူမ်ားအသိမွာပါ လူမ်ားစုဗဒုၶဘာသာယဥ္ေက်းမႉႏွင္ ့
ပိုမိနုီးကပ္ၿပီး ေရာေႏွာစပ္ယွက္မႉမ်ားသည္ဟု လက္ခံထားၾကသည္။ ဟိႏၵဴဘာသာ၏ ဗဟုဆန္ေသာသဘာဝကလည္း 
ဤေနရာတြင ္အေထာက္အကူျပဳသည္။ ယဥေ္က်းမႉဆင္တူလာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယဥေ္က်းတူမ်ား 
 ေဒြးေရာယွက္တင္ျဖစ္လာျခင္းသည ္မည္သည့္အခါမွ ၿပီးျပည့္စုသံြားသည္ဟု မရွႏုိိင္သလုိ အေကာင္းဆံုးေသာ 
နည္းလမ္းဟုလည္း မေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း120 အခ်ိဳ႕က အတုိင္းအတာ တစ္ခအုထိ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။121 
အႀကီးအက်ယ္ ျပည္သူပိုင္သိမ္းျခင္းႏငွ့္ ၎တုိ႔ပိုင္ဆုိငေ္သာ အရာမ်ားအားလံုး တမဟုတ္ခ်င္း ဆံုရွံဳ းခဲရ့ၿပီးေနာက္ 
၁၉၆၀ ခႏွုစ္အေစာပိငု္းမ်ားက ထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ နာက်ငစ္ရာ အတိတ္ ခစံားမႉကုိ မြတ္စလင္ေရာ 
ဟိႏၵဴ လူအဖြဲ႔အစည္းႏစွ္ခုလံုးသည္ ခစံားဖူးၾကသည္။122 ဤအေၾကာင္းအရာႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး 
သုေတသနကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပဳလုပ္ထားသညမ္်ား မရွေိသာ္လည္း ဟိႏၵဴဘာသာေရးက်င့္သံုးမႉမ်ားက 
ဗုဒၶဘာသာျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပမ္ႉကုိ  ရရွိခစံားရသည္ဟု ဆုိလွ်င္ မွားမညမ္ဟုတ္ေပ။ တုိက္ရိုက္ 
ဘာသာေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႉမ်ားႏွင္ ့ဖႏိွိပ္ျခင္းမ်ား ဟိႏၵဴမ်ားခစံားရျခင္းက မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤ
သုိ႔ ဆုိေသာ္လည္း အႏိၵိယႏြယ္ဖြားအမ်ားစုသည္ ဆယ့္ကိုးရာစုႏွင့္ ႏွစ္ဆယ္ရာစမု်ားတြငမ္ွ 
ဗမာျပည္သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့သည္ဟူေသာ ကုိလုိနီလက္က်န္ အမစဲက္က က်နေ္နေသးၿပီး ျမန္မာႏုိင္
ငံသ ားဥပေဒကလည္း ဟိႏၵဴမ်ားကို ႏိငု္ငံျခားေသြး သုိ႔မဟုတ္ ေသြးေႏွာမ်ားဟုသာ လက္ခံၿပီး ၎တုိ႔ရရွေိသာ 
ႏိုငင္ံသားအဆင့္အတန္းသည္ ၁၃၅ မ်ိဳးမွ တစ္မ်ိဳး မဟုတ္ တစမ္်ိဳးထက္ပိေုသာ လူမ်ိဳးမ်ားမ ွဆင္းသက္လာေသာ 
တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အဆင့္အတန္းထက္ေတာ့ နိမ့္ေနေသးသည္။123 
ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ားစြာကုိ ျမနမ္ာႏုိငင္ံရွ ိျမိဳ႕ရြာ အမ်ားအျပားတြင္ ျမငေ္တြ႔ႏုိင္ၿပီး ဟိႏၵဴဘာသာေရး
ကုိးကြယ္မႉအတြက္ အတားအဆီးမ်ားမွာ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစသ္ည္။ ထုိဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို တုိက္ခိုက္ခရံေသာ 
သတင္းမ်ားမာွလည္း လံုးဝမၾကားရသည္မွာ ဆယ္စုႏွစေ္ပါင္း မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။  
 
သုိ႔ရာတြင္ အရာအားလံုးေကာင္းသညေ္တာ့မဟုတ္ေပ။ ဟိႏၵဴမ်ားသည ္၎တုိ႔ ဆႏၵပါ၊ မပါ မသိရဘဲႏွင့္ 
အနည္းဆံုး ၁၉၃၀ ခႏွုစ္မ်ားက စတင္ကာ တေျဖးေျဖးႏွင့္ ဗမာမႉျပဳလာၾကၿပီး ထုိျဖစ္စဥ္သည္ 
ဆုိရွယ္လစေ္ခတ္တြင္ ပိမုို ျမန္ဆန္လာခဲ့သည္။ တစခ္ါ စစအ္စိုးရအပု္ခ်ဳပ္သည္ ့၁၉၈၈-၂၀၁၁ ကာလအတြင္း 
ဗမာမႉျပဳျခင္းသည ္ဘာသာေရးဆန္လာခဲ့သည္။ ထုိ ေျပာင္းလဲမႉအားလံုးသည္ ဟိႏၵဴမ်ားကုိ ၎တုိ႔ကုိယ္ကုိ ၎တုိ႔ 
ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိလာၾကေအာင ္အားေပးလုိက္ဟန္ တူသည္။  ျမိဳ ႕ေပၚတြင္ 
 ေနထုိင္ၾကေသာ အကုန္လံုးမဟုတ္ရငေ္တာငမ္ွ အမ်ားစုေသာ ဟိႏၵဴတုိ႔သည္ဗဒုၶဘာသာဘုရားေက်ာင္းဂနမ္်ားသုိ႔ 
မၾကာခဏ သြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ 
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သြားေရာက္ၾကသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရွိသည္။124 ထုိ႔အတူပင ္ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားကလည္း  
ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့ရွိၾကသည္။125 ထုိက့ဲသုိ႔ ဟိႏၵဴႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ 
ႏွစမ္်ိဳးစလံုးကုိ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႉကုိ ဟိႏၵဴမ်ားက ျပသသည့္အခ်က္သည ္အစိုးရႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားက ထုိ 
ဘာသာေရးလူနည္းစအုေပၚတြင ္မလုိလားစိတ္မျပၾကျခင္း ျဖစ္ႏိငု္သည္။ သုိ႔ရာတြင ္လက္ရွိျမနမ္ာႏုိငင္ံရွိ ဟိႏၵဴမ်ား၏ 
ဘာသာေရးျဖစ္တည္မႉႏွင့္ ကုိးကြယ္မႉကုိ သုေတသနျပဳထားၾကသည္မ်ား မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္ကုိေတာ့ 
ဝနခ္ရံမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ ျဖစႏ္ို္ငေ္သာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ စုစေုပါင္း လူဦးေရ၏  သုညဒသမ 
ငါးရာခိငု္ႏႉန္းသာရွိသည္ ့၎တုိ႔၏ ေသးငယ္ေသာ လူဦးေရအရြယ္အစား  ေၾကာင့္လည္း  ျဖစ္ႏိငု္သည္။ 
သိသာထင္ရွားေသာ ဟိႏၵဴမ်ား၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ခရံမႉမ်ားမရွိျခင္းကို 
၂၀၁၀ ခႏွုစ္မ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ရာတြင ္၎တုိ႔၏ တူညီေသာ အိႏိၵယမ်ိဳးႏြယ္မွ  
ဆင္းသက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္ မြတ္စလငမ္်ားကို ရံဖနရ္ံခါ အတူတူဟု မွတ္ယူတတ္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိသည္။ 
၎တုိ႔၏ တူညေီသာ အသားအေရာင္ႏငွ္ ့မ်က္ႏွာတည္ေဆာက္ပုံတုိ႔ေၾကာင့္ ေတာငအ္ာရႏွြယ္ဖြား ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္ 
ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားသည္လည္း ၂၀၁၂-၁၄ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ  လူမ်ိဳးေရး 
အၾကမ္းဖက္မႉ မ်ားတြင ္ဦးတညခ္ံရသည္မ်ားလည္း ရွခိဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ လံုျခဳေံရးအတြက္ စိတ္ပူခဲရ့သည္။126 သုိ႔ရာတြင္ 
ထုိျဖစရ္ပ္မ်ားက ၎တုိ႔၏ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခရံျခင္းကား မဟုတ္ေပ။ 
 
၃.၅ အစိးုရ/ဗဒုၶဘာသာႏငွ့္ နတက္ိးုကြယေ္သာဘာသာ ဆကဆ္ေံရး 
 
အစိုးရႏွင့္ လူမ်ားစု ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားကတစ္ဖက္ႏွင္ ့နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာဝင္မ်ားက တစ္ဖက္ 
ဆက္ဆံေရးတြင ္ေယဘုယ်သေဘာေဆာင္ၿပီး တိတိက်က် ထုတ္ႏႉတ္ျပႏုိင္သည့္ ပုံစံတစ္ခု မရွိေပ။ 
ဆက္ဆံေရးက အနည္းဆံုး ကုိလုိနေီခတ္ကတည္းက မေျပာင္းလဲဘဲ ရွိေနခဲ့သည္မွာ လြနစ္ြာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 
ဤသုိ႔ ေျပာရေသာ္လည္း ျမနမ္ာအစိုးရသည ္နတ္ကုိးကြယ္ေသာသူမ်ားကုိ ဗဒုၶဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းေစရန္ 
၁၉၉၁ ခႏွုစ္မစွ၍ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာန၏ မ်ားစြာေသာ သာသနာျပဳလုပင္န္းမ်ားမွ 
တဆင့္ ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့သည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔၏ တိက်ေသခ်ာေသာ ေအာင္ျမငမ္ႉကုိကား မသိရေပ။127 
 
အျခား အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ဘာသာတရားေလးခုနည္းတူ နတ္ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာဆုိသည္ကုိ 
အဓပိၺါယ္ဖြင့္ဆုိထားျခင္း မရွေိပ။ သုိ႔ရာတြင္ နတ္ကိုးကြယ္မႉဟု ေခၚဆုိႏုိင္မည္ ျဖစေ္သာ က်င့္ၾကံမႉမ်ားႏွင္ ့
ဘာသာေရးအမအူက်င့္ဓေလ့တုိ႔ကုိမႏုႆေဗဒနည္းက် ေလ့လာထားမႉမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိ
င္ျမငေ္တြ႔ခဲ့ရေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ128 နတ္ကုိးကြယ္ေသာဘာသာဟု ေခၚဆုိႏုိင္မည့္ 
က်င့္ၾကံမႉမ်ားကုိ ႏွစမ္်ိဳးခြဲျခားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ပထမအမ်ိဳးအစားမွာ အေတာ္အသင္ ့လူဦးေရရွိသည့္ 
ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဗုဒၶဘာသာႏငွ့္ နတ္ကုိးကြယ္မႉ၊129 ၀ိဇၹာဂိုဏ္း၊130ႏွင္ ့အျခား 
သဘာဝလြနႏ္ွင့္ နတ္သူရတဲေစၧမ်ားကို ကုိးကြယ္မႉမ်ား ကုိ ပူးေပါင္းက်င့္သံုးၾကေသာ လူမ်ားျဖစ္သည္။131 

                                                
124 စာေရးသူ၏မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ကိုအေျခခံသည္။ 
125 စာေရးသူ၏မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ကိုအေျခခံသည္။ 
126 Thein Wei Lwin, “Persecution of Muslims in Arakan State Traps Buddhist Minority in Limbo,” Irrawaddy, July 7, 2014, 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/persecution-muslims-arakan-state-traps-buddhist-minority-limbo.html.  
127 Ministry of Religious Affairs and Culture, “Department for the Promotion and Propagation of Sasana,” 
http://www.mora.gov.mm/mora_sasana1.aspx; သာသနာေတာ ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာန၊ ေတာင္တန္း. 
128 စာေရးသူ၏မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ကိုအေျခခံသည္။ စာေရးသူ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာခ့ဲေသာ အေတြ႔အၾကဳံကို ဆုိလုိသည္။ 
129 Melford E. Spiro, Burmese Supernaturalism: A Study in the Explanation and Reduction of Suffering (Englewood Cliffs, N.J., Prentice-
Hall, 1967). 
130 Bénédicte Brac de la Perri.re, Guillaume Rozenberg, and Alicia Turner, eds., Champions of Buddhism: Weikza Cults in Contemporary 
Burma (Singapore: National University of Singapore Press, 2014). 
131 ဥပမာအားျဖင့္, Bénédicte Brac de la Perri.re, “Possession and Rebirth in Burma (Myanmar),” Contemporary Buddhism: An 
Interdisciplinary Journal 16(1) (2015) pp. 61-74; Tamara C. Ho, “Transgender, Transgression, and Translation: A Cartography of Nat 
Kadaws: Notes on Gender and Sexuality within the Spirit Cult of Burma,” Discourse 31(3) (2009), pp. 273-317; Spiro, Burmese 
Supernaturalism. 
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၃.၄ အစိးုရႏွင့္ ဟႏိၵဴဆကဆ္ေံရး 
 
အိႏိၵယႏြယ္ဖြား မြတ္စလင္မ်ားထက္စာလွ်င ္အႏိၵိယႏြယ္ဖြား ဟိႏၵဴမ်ား (ျမနမ္ာႏုိငင္ံရွိ ဟိႏၵဴအားလံုးလုိလုိနီးပါးမွာ 
အိႏၵိယႏြယ္ဖြားမ်ားျဖစ္ၾကသည္) သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေရာ လူမ်ားအသိမွာပါ လူမ်ားစုဗဒုၶဘာသာယဥ္ေက်းမႉႏွင္ ့
ပိုမိနုီးကပ္ၿပီး ေရာေႏွာစပ္ယွက္မႉမ်ားသည္ဟု လက္ခံထားၾကသည္။ ဟိႏၵဴဘာသာ၏ ဗဟုဆန္ေသာသဘာဝကလည္း 
ဤေနရာတြင ္အေထာက္အကူျပဳသည္။ ယဥေ္က်းမႉဆင္တူလာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယဥေ္က်းတူမ်ား 
 ေဒြးေရာယွက္တင္ျဖစ္လာျခင္းသည ္မည္သည့္အခါမွ ၿပီးျပည့္စုသံြားသည္ဟု မရွႏုိိင္သလုိ အေကာင္းဆံုးေသာ 
နည္းလမ္းဟုလည္း မေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း120 အခ်ိဳ႕က အတုိင္းအတာ တစ္ခအုထိ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။121 
အႀကီးအက်ယ္ ျပည္သူပိုင္သိမ္းျခင္းႏငွ္ ့၎တုိ႔ပိုင္ဆုိငေ္သာ အရာမ်ားအားလံုး တမဟုတ္ခ်င္း ဆံုရွံဳ းခဲရ့ၿပီးေနာက္ 
၁၉၆၀ ခႏွုစ္အေစာပိငု္းမ်ားက ထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ နာက်ငစ္ရာ အတိတ္ ခစံားမႉကုိ မြတ္စလင္ေရာ 
ဟိႏၵဴ လူအဖြဲ႔အစည္းႏစွ္ခုလံုးသည္ ခစံားဖူးၾကသည္။122 ဤအေၾကာင္းအရာႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး 
သုေတသနကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပဳလုပ္ထားသညမ္်ား မရွေိသာ္လည္း ဟိႏၵဴဘာသာေရးက်င့္သံုးမႉမ်ားက 
ဗုဒၶဘာသာျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပမ္ႉကုိ  ရရွိခစံားရသည္ဟု ဆုိလွ်င္ မွားမညမ္ဟုတ္ေပ။ တုိက္ရိုက္ 
ဘာသာေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႉမ်ားႏွင္ ့ဖႏိွိပ္ျခင္းမ်ား ဟိႏၵဴမ်ားခစံားရျခင္းက မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤ
သုိ႔ ဆုိေသာ္လည္း အႏိၵိယႏြယ္ဖြားအမ်ားစုသည္ ဆယ့္ကိုးရာစုႏွင့္ ႏွစ္ဆယ္ရာစမု်ားတြငမ္ွ 
ဗမာျပည္သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့သည္ဟူေသာ ကုိလုိနီလက္က်န္ အမစဲက္က က်နေ္နေသးၿပီး ျမန္မာႏုိင္
ငံသ ားဥပေဒကလည္း ဟိႏၵဴမ်ားကို ႏိငု္ငံျခားေသြး သုိ႔မဟုတ္ ေသြးေႏွာမ်ားဟုသာ လက္ခံၿပီး ၎တုိ႔ရရွေိသာ 
ႏိုငင္ံသားအဆင့္အတန္းသည္ ၁၃၅ မ်ိဳးမွ တစ္မ်ိဳး မဟုတ္ တစမ္်ိဳးထက္ပိေုသာ လူမ်ိဳးမ်ားမ ွဆင္းသက္လာေသာ 
တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အဆင့္အတန္းထက္ေတာ့ နိမ့္ေနေသးသည္။123 
ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ားစြာကုိ ျမနမ္ာႏုိငင္ံရွ ိျမိဳ႕ရြာ အမ်ားအျပားတြင္ ျမငေ္တြ႔ႏုိင္ၿပီး ဟိႏၵဴဘာသာေရး
ကုိးကြယ္မႉအတြက္ အတားအဆီးမ်ားမွာ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစသ္ည္။ ထုိဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို တုိက္ခိုက္ခရံေသာ 
သတင္းမ်ားမာွလည္း လံုးဝမၾကားရသည္မွာ ဆယ္စုႏွစေ္ပါင္း မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။  
 
သုိ႔ရာတြင္ အရာအားလံုးေကာင္းသညေ္တာ့မဟုတ္ေပ။ ဟိႏၵဴမ်ားသည ္၎တုိ႔ ဆႏၵပါ၊ မပါ မသိရဘဲႏွင့္ 
အနည္းဆံုး ၁၉၃၀ ခႏွုစ္မ်ားက စတင္ကာ တေျဖးေျဖးႏွင့္ ဗမာမႉျပဳလာၾကၿပီး ထုိျဖစ္စဥ္သည္ 
ဆုိရွယ္လစေ္ခတ္တြင္ ပိမုို ျမန္ဆန္လာခဲ့သည္။ တစခ္ါ စစအ္စိုးရအပု္ခ်ဳပ္သည္ ့၁၉၈၈-၂၀၁၁ ကာလအတြင္း 
ဗမာမႉျပဳျခင္းသည ္ဘာသာေရးဆန္လာခဲ့သည္။ ထုိ ေျပာင္းလဲမႉအားလံုးသည္ ဟိႏၵဴမ်ားကုိ ၎တုိ႔ကုိယ္ကုိ ၎တုိ႔ 
ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိလာၾကေအာင ္အားေပးလုိက္ဟန္ တူသည္။  ျမိဳ ႕ေပၚတြင္ 
 ေနထုိင္ၾကေသာ အကုန္လံုးမဟုတ္ရငေ္တာငမ္ွ အမ်ားစုေသာ ဟိႏၵဴတုိ႔သည္ဗဒုၶဘာသာဘုရားေက်ာင္းဂနမ္်ားသုိ႔ 
မၾကာခဏ သြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ 
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123 Nyi Nyi Kyaw, “Alienation”; Egreteau, “Burmese Indians”; Robert H. Taylor, “The Legal Status of Indians in Contemporary 
Burma,” in K. S. Sandhu and A. Mani (eds.), Indian Communities in Southeast Asia (Singapore: Institute 
of Southeast Asian Studies, 1993). 

သြားေရာက္ၾကသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရွိသည္။124 ထုိ႔အတူပင ္ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားကလည္း  
ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့ရွိၾကသည္။125 ထုိက့ဲသုိ႔ ဟိႏၵဴႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ 
ႏွစမ္်ိဳးစလံုးကုိ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႉကုိ ဟိႏၵဴမ်ားက ျပသသည့္အခ်က္သည ္အစိုးရႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားက ထုိ 
ဘာသာေရးလူနည္းစအုေပၚတြင ္မလုိလားစိတ္မျပၾကျခင္း ျဖစ္ႏိငု္သည္။ သုိ႔ရာတြင ္လက္ရွိျမနမ္ာႏုိငင္ံရွိ ဟိႏၵဴမ်ား၏ 
ဘာသာေရးျဖစ္တည္မႉႏွင့္ ကုိးကြယ္မႉကုိ သုေတသနျပဳထားၾကသည္မ်ား မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္ကုိေတာ့ 
ဝနခ္ရံမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ ျဖစႏ္ို္ငေ္သာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ စုစေုပါင္း လူဦးေရ၏  သုညဒသမ 
ငါးရာခိငု္ႏႉန္းသာရွိသည္ ့၎တုိ႔၏ ေသးငယ္ေသာ လူဦးေရအရြယ္အစား  ေၾကာင့္လည္း  ျဖစ္ႏိငု္သည္။ 
သိသာထင္ရွားေသာ ဟိႏၵဴမ်ား၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ခရံမႉမ်ားမရွိျခင္းကို 
၂၀၁၀ ခႏွုစ္မ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ရာတြင ္၎တုိ႔၏ တူညီေသာ အိႏိၵယမ်ိဳးႏြယ္မွ  
ဆင္းသက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္ မြတ္စလငမ္်ားကို ရံဖနရ္ံခါ အတူတူဟု မွတ္ယူတတ္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိသည္။ 
၎တုိ႔၏ တူညေီသာ အသားအေရာင္ႏငွ္ ့မ်က္ႏွာတည္ေဆာက္ပုံတုိ႔ေၾကာင့္ ေတာငအ္ာရႏွြယ္ဖြား ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္ 
ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားသည္လည္း ၂၀၁၂-၁၄ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ  လူမ်ိဳးေရး 
အၾကမ္းဖက္မႉ မ်ားတြင ္ဦးတညခ္ံရသည္မ်ားလည္း ရွခိဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ လံုျခဳေံရးအတြက္ စိတ္ပူခဲရ့သည္။126 သုိ႔ရာတြင္ 
ထုိျဖစရ္ပ္မ်ားက ၎တုိ႔၏ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခရံျခင္းကား မဟုတ္ေပ။ 
 
၃.၅ အစိးုရ/ဗဒုၶဘာသာႏငွ့္ နတက္ိးုကြယေ္သာဘာသာ ဆကဆ္ေံရး 
 
အစိုးရႏွင့္ လူမ်ားစု ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားကတစ္ဖက္ႏွင္ ့နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာဝင္မ်ားက တစ္ဖက္ 
ဆက္ဆံေရးတြင ္ေယဘုယ်သေဘာေဆာင္ၿပီး တိတိက်က် ထုတ္ႏႉတ္ျပႏုိင္သည့္ ပုံစံတစ္ခု မရွိေပ။ 
ဆက္ဆံေရးက အနည္းဆံုး ကုိလုိနေီခတ္ကတည္းက မေျပာင္းလဲဘဲ ရွိေနခဲ့သည္မွာ လြနစ္ြာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 
ဤသုိ႔ ေျပာရေသာ္လည္း ျမနမ္ာအစိုးရသည ္နတ္ကုိးကြယ္ေသာသူမ်ားကုိ ဗဒုၶဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းေစရန္ 
၁၉၉၁ ခႏွုစ္မစွ၍ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာန၏ မ်ားစြာေသာ သာသနာျပဳလုပင္န္းမ်ားမွ 
တဆင့္ ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့သည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔၏ တိက်ေသခ်ာေသာ ေအာင္ျမငမ္ႉကုိကား မသိရေပ။127 
 
အျခား အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ဘာသာတရားေလးခုနည္းတူ နတ္ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာဆုိသည္ကုိ 
အဓပိၺါယ္ဖြင့္ဆုိထားျခင္း မရွေိပ။ သုိ႔ရာတြင္ နတ္ကိုးကြယ္မႉဟု ေခၚဆုိႏုိင္မည္ ျဖစေ္သာ က်င့္ၾကံမႉမ်ားႏွင္ ့
ဘာသာေရးအမအူက်င့္ဓေလ့တုိ႔ကုိမႏုႆေဗဒနည္းက် ေလ့လာထားမႉမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိ
င္ျမငေ္တြ႔ခဲ့ရေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ128 နတ္ကုိးကြယ္ေသာဘာသာဟု ေခၚဆုိႏုိင္မည့္ 
က်င့္ၾကံမႉမ်ားကုိ ႏွစမ္်ိဳးခြဲျခားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ပထမအမ်ိဳးအစားမွာ အေတာ္အသင္ ့လူဦးေရရွိသည့္ 
ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဗုဒၶဘာသာႏငွ့္ နတ္ကုိးကြယ္မႉ၊129 ၀ိဇၹာဂိုဏ္း၊130ႏွင္ ့အျခား 
သဘာဝလြနႏ္ွင့္ နတ္သူရတဲေစၧမ်ားကို ကုိးကြယ္မႉမ်ား ကုိ ပူးေပါင္းက်င့္သံုးၾကေသာ လူမ်ားျဖစ္သည္။131 

                                                
124 စာေရးသူ၏မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ကိုအေျခခံသည္။ 
125 စာေရးသူ၏မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ကိုအေျခခံသည္။ 
126 Thein Wei Lwin, “Persecution of Muslims in Arakan State Traps Buddhist Minority in Limbo,” Irrawaddy, July 7, 2014, 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/persecution-muslims-arakan-state-traps-buddhist-minority-limbo.html.  
127 Ministry of Religious Affairs and Culture, “Department for the Promotion and Propagation of Sasana,” 
http://www.mora.gov.mm/mora_sasana1.aspx; သာသနာေတာ ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာန၊ ေတာင္တန္း. 
128 စာေရးသူ၏မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ကိုအေျခခံသည္။ စာေရးသူ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာခ့ဲေသာ အေတြ႔အၾကဳံကို ဆုိလုိသည္။ 
129 Melford E. Spiro, Burmese Supernaturalism: A Study in the Explanation and Reduction of Suffering (Englewood Cliffs, N.J., Prentice-
Hall, 1967). 
130 Bénédicte Brac de la Perri.re, Guillaume Rozenberg, and Alicia Turner, eds., Champions of Buddhism: Weikza Cults in Contemporary 
Burma (Singapore: National University of Singapore Press, 2014). 
131 ဥပမာအားျဖင့္, Bénédicte Brac de la Perri.re, “Possession and Rebirth in Burma (Myanmar),” Contemporary Buddhism: An 
Interdisciplinary Journal 16(1) (2015) pp. 61-74; Tamara C. Ho, “Transgender, Transgression, and Translation: A Cartography of Nat 
Kadaws: Notes on Gender and Sexuality within the Spirit Cult of Burma,” Discourse 31(3) (2009), pp. 273-317; Spiro, Burmese 
Supernaturalism. 
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သံုးဆယ့္ခုႏွစ္မင္းနတ္မ်ားဟုေခၚၾကေသာ နတ္မ်ားကို ျမနမ္ာႏုိင္ငအံႏံွ႔တြငရ္ွိေသာ ေထာငေ္ပါင္းမ်ားစြာေသာ 
ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားက ကုိးကြယ္ၾကၿပီး ၎ကုိ လူထုႏွင့္ အစိုးရက ေယဘုယ်အားျဖင္ ့လက္ခံၾကသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
သည္းခံထားၾကသည္။ နတ္မ်ားကို ကုိးကြယ္ပသၾကသည့္ ပြဲမ်ားကုိလည္း အစိုးရဖက္၊ လူထုဖက္ႏွင့္ သံဃာတုိ႔ဖက္မွ 
ဟန္႔တားသည္ဟူ၍ မရွစိဖူး။ က်မ္းရိုးဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက မၾကာခဏ နတ္ကုိးကြယ္မႉကုိ 
ျပစ္တငရ္ွဳတ္ခ်မႉႏွင္ ့ဗဒုၶဘာသာႏွင္ ့မဆီေလ်ာ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပမႉရွေိသာ္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နတ္တုိ႔ကုိ 
ကုိးကြယ္ၾကေသာသူမ်ားကို မကုိးကြယ္ၾကေသာ ဗဒုၶဘာသာဝငမ္်ားႏွင့္ အဆင့္တူပင္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ 
မည္သည့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ လူဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားကမွ နတ္ကုိးကြယ္မႉႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရထံ သုိ႔မဟုတ္ 
မဟနထံ တုိင္ၾကားမႉမျပဳၾက။ မဟနကလည္း နတ္ကုိးကြယ္မႉႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆန္႔က်င္သည့္  သေဘာ 
ထားကို မေပးဖူးေပ။ 
 
ဒုတိယအမ်ိဳးအစားမာွ ကရင္ႏငွ့္ ခ်င္းစသည္ ့တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြင္းတြင္ ျပဳက်င့္ေနၾက 
သည့္ ရိုးရာဘာသာတရားက်င့္ၾကံမႉမ်ား ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ကုိ ‘နတ္ကုိးကြယ္ေသာဘာသာ’ဟု ၁၉၄၇ ခႏွုစ ္ပထမဆံုး 
ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲခဲ့သူမ်ားက ရညည္ႊန္းခဲ့ဟန္တူသည္။ ထုိက်င့္ၾကံမႉမ်ားကိုလည္း အစိုးရႏွင့္ လူထုက 
 ေကာင္းေကာင္းမြနမ္ြန္ လက္ခံထားသညပ္ုံေပၚသည္။ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစေုဒသမ်ားတြင ္ေယဘုယ်အားျဖင္ ့
ဗုဒၶဘာသာ၊ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာဟူေသာ ဘာသာတရား သံုးမ်ိဳးကုိ က်င့္သံုးၾက
သည္။ မၾကာခဏဆုိသလုိ ဗဒုၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္  နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာတုိ႔၏ 
 ေခါင္းစဥေ္အာက္တြင္ သီးသန္႔စီရွေိနဟနေ္ပၚေသာ က်င့္သံုးမႉမ်ားသည္ ထုိဘာသာတရားႏွစမ္်ိဳးႏွင့္  
ႏွစမ္်ိဳးထက္ပုိၿပီး ေပါင္းစပ္ၿပီးက်င့္သံုးေနၾကသည္သာျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေပါင္းစပ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း 
ခရစ္ယာန္ဘာသာသက္သက္ကုိသာက်င့္သံုးၿပီး မည္သည့္နတ္ကုိးကြယ္မႉကုိမွ မျပဳေသာ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားထက္စာလွ်င ္နတ္ကုိးကြယ္ေသာသူမ်ားကို ပိုမိေုကာင္းေကာင္းမြနမ္ြန ္
ဆက္ဆံၾကပုံေပၚသည္။ 
 
ဤဒုတိယအမ်ိဳးအစားကို ဗုဒၶဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းေစရန္ အစိုးရ၏ ပေရာဂ်က္ရွေိနခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း 
နတ္ကိုးကြယ္ေသာ ယံုၾကညမ္ႉမ်ားႏွင့္ က်င့္ၾကံမႉမ်ားကို 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႉျပဳသည ္မ်ိဳး မရွိဟု ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ဆုိႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ေလးခ ု
ေပးႏုိင္သည္။ ပထမအခ်က္မွာ နတ္ကုိးကြယ္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစမု်ားမွာ ဗဟုိမွ 
ေဝးကြာၿပီး ေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားတြင ္ေနထုိင္ၾကသည့္အတြက္ အစိုးရက ၎တုိ႔ကုိ 
စည္းကမ္းခ်မွတ္ရန္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံရန္ႏငွ့္ ဖိႏိွပ္ရန္ ခက္ခသဲည္႔အတြက္ ျဖစ္ႏိငု္ သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ 
ထုိလူစုမ်ားမွာ အရြယ္အစား ေသးငယ္သည့္အတြက္ ၎တုိ႔၏ ယံုၾကည္မႉမ်ားႏွင့္ က်င့္ၾကံမႉမ်ားကုိႏုိင္ငံ၏ 
အျခားေဒသမ်ားရွိ သူမ်ားထံသုိ႔ ျဖန္႔ခ်ႏုိီင္စြမ္း မရွိႏုိငေ္သာေၾကာင္ ့ျဖစႏ္ိုင္သ ည။္ တတိယအခ်က္မွာ 
ထုိလူမ်ိဳးစမု်ားသည္ အမ်ားအားျဖင္ ့ပညာခ်ိဳ႕တ့ဲၾကၿပီး လူထုထဲတြင ္ပါဝင္ပတ္သက္မႉနည္းသည့္ အတြက္ 
စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပရ္န္ လူထု၏ တက္ၾကြေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုဟု မထငမ္ွတ္ေသာေၾကာင့္  
ျဖစႏ္ုငိ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးပါမႉမနည္းေသာ အခ်က္တစ္ခမုွာ ျမနမ္ာအစိုးရသည ္ထုိ 
ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားတြင ္ ဗဒုၶသာသနာျပဳလုပင္န္းမ်ားကုိ အားတက္သေရာ လုပ္ကုိင္ 
ေနသည့္အတြက္ နတ္ကိုးကြယ္သူမ်ားကို အထင္ေသးအျမငေ္သးမႉမ်ားႏွင့္ ဖိႏိွပမ္ႉမ်ားကို ျပဳလုပ္ရနမ္ွာ မသင့္ေၾကာင္း 
သိေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစႏ္ိငု္သည္။ 
 
၃.၆ အစိးုရႏွင့္ အျခားဘာသာမ်ားအၾကား ဆကဆ္ေံရး 
 
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင ္အမညႏ္ငွ့္ တကြ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အသိအမွတ္ျပဳခံ ဘာသာတရားက ငါးခုသာရွိသည္။ ဗဒုၶဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ 

ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ နတ္ကုိးကြယ္ေသာဘာသာတုိ႔ကုိ သက္ဝင္ယံုၾကည္သည္ဟု ဆုိေသာ ႏိုငင္ံသားမ်ား 
အတြက္သာလွ်င ္၎တူိ႔၏ ႏိငုင္ံသားစစိစေ္ရးကဒ္ျပားမ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ ဘာသာမ်ားကို ေရးခိုင္းႏိငု္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အျခားေသာဘာသာမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ အသိအမတ္ွျပဳမႉႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမႉ မရရွႏုိိင္ေသာ 
မသဲမကြဲအေနအထားတစ္ခုသုိ႔  ေရာက္ရွိသြားေစသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  အစိုးရ၏ 
 ေဆာငရ္ြက္မႉမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႉမရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အျခားဘာသာမ်ားကုိ ကုိးကြယ္ၾကေသာ 
လူမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳမႉႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရက မညက့ဲ္သုိ႔ ဆက္ဆံခဲ့သည္ကို အရင္က မသိၾကသည္က 
မ်ားသည္။ ထုိအေျခအေနသည ္၂၀၀၁ ခႏွုစ္ကတည္းက ရွိလာခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္တစ ္ရပေ္ၾကာင္ ့
အျခားဘာသာမ်ားကုိ ကုိးကြယ္ၾကသူမ်ား ေနထုိင္ၾကေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအေနျဖင္ ့အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳခ ံဘာသာငါးခမုဟုတ္သည့္ အျခား ဘာသာမ်ားႏွင့္  
ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းလာႏုိင္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္(အထက္လႊတ္ေတာ္) အစည္းအေဝးတြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး မဆဲႏၵနယ္အမွတ္ (၄)မွ  ဦးထိနဝ္င္းက 
၎၏ မဆဲႏၵနယ္ရွိ ဘာသာေရး လူတစ္စႏွုင့္ ပတ္သက္ၿပီး  ေမးခြန္းေမးသည္။132  ေမးခြန္းမွာ ၎တုိ႔ကုိယ္ကုိ ၎တုိ႔ 
ေမတၱာျဗဟၼစိုရ္ဘာသာဟု ေခၚၾကသည့္ လူတစ္သိန္းခန္႔ရွိေသာ လူမ်ားကို ၎တုိ႔၏ ဘာသာ၏ အမည္ကို 
တရားဝင္ ေခၚခြင့္ျပဳမည္လားဟု ျဖစမ္ည္။ ေပါင္းစပ္ဘာသာတရားတစ္ခုျဖစေ္သာ ေမတၱာျဗဟၼစိုရ္ဘာသာကို 
ဖိုးပိုက္ဆံဟူေသာ ကရငအ္မ်ိဳးသားတစဥ္ီးက ဗဒုၶဘာသာ၊ ခရစယ္ာန္ဘာသာႏွင့္ ကရငရ္ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ၿပီး ၁၈၆၆ ခုႏွစ္တြင္ တညေ္ထာငခ္ဲ့သည္။ ဦးဝင္းထိန၏္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင ္တင္ျပခ်က္အရ 
ပခဲူးတုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူတြင ္ဌာနခ်ဳပရ္ွိၿပီး ၎တြင္ ရန္ကုနတုိ္င္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပညန္ယ္၊ ပခဲုးတုိင္းေဒသႀကီး၊ 
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကယားျပညန္ယ္တုိ႔တြင္ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္သူ ကရင္လူမ်ိဳး ၃၀၀၀၀၊ ၃၀၀၀၀၊ 
၁၈၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀ ႏငွ့္ ၅၀၀၀ စရီွိၿပီး စစုုေပါင္း ၁၀၀၀၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ ရွိသည္။ ျမနမ္ာႏုိင္ငရံွိ ကရင္လူမ်ိဳ းမ်ားသည္ 
အမ်ားအားျဖင္ ့ဗုဒၶဘာသာကုိးကြယ္ၾကၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိးကြယ္ၾကသူမ်ားလည္း  အေတာ္အသင့္မ်ားေသာ  
လူဦးေရအရြယ္အစားရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားတြင ္နတ္ကုိးကြယ္မႉဟု ေခၚဆုိေကာင္း ေခၚဆုိႏုိင္ 
မည့္ ရိုးရာယံုၾကည္မႉႏွင့္ က်င့္ၾကံမႉမ်ားစြာလည္း ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆယ့္ကုိးရာစုႏွစ္က ဖိုးပိုက္ဆံျပဳလုပခ္ဲ့သည့္ 
ဘာသာေရးေပါင္းစပမ္ႉသည ္နားလညရ္မခက္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ ေမတၱာျဗဟၼစိုရ္ဟူသည္ လူမ်ား အကြၽမ္းတဝငရ္ွိၾကသည္ ့
ဗုဒၶဘာသာစကားလံုး သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတရားျဖစ္ေနသည္မွာလည္း မွတ္သားစရာေကာင္းသည္။ 
ျဗဟၼစိုရ္ဆုိသညမ္ွာ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မဒုိတာႏွင့္  ဥပကၡာဟူေသာ စိတ္ထားပုံေလးမ်ိဳးကုိ ဆုိလုိသည္။ 
 
သုိ႔ရာတြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝငမ္ႉႀကီးၾကပေ္ရးႏွင ့္  ျပည္သူ႔အငအ္ားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စဝုန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက 
ေျဖၾကားသည္မွာ အစိုးရအေနႏွင့္ ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒပဒု္မ ၃၆၁ ႏငွ့္ ၃၆၂ တုိ႔တြင ္
 ေဖာ္ျပထားေသာ ဘာသာတရားငါးမ်ိဳးကိုသာ  ႏိုငင္ံသားစစိစေ္ရးကဒ္ျပားမ်ားေပၚတြင္  ေရးသားခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။133 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အျခားဘာသာတရားအားလံုးကုိ ကဒ္ျပားမ်ားေပၚတြင္ ‘အျခား’ဟုသာ ေရးသားေပးသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ဤအခ်က္တစခ္ုတည္းႏွင္ ့ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏငွ္ ့ပတ္သက္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္ဆုိသည္ကေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစေ္နသည္။ ေမတၱာျဗဟၼစိုရ္ဘာသာက့ဲသုိ႔ေသာ 
ဘာသာမ်ားကို ကုိးကြယ္ၾကေသာ လူစမု်ားကုိ အစိုးရက ၎တုိ႔၏ ဘာသာတရားမ်ားကို မကိုးကြယ္ရဟူ၍ 
တုိက္ရိုက္တားျမစခ္ဲ့သည္ဟူေသာ အေထာက္အထားမ်ားလည္း မရွေိပ။  
 
အျခားစိတ္ဝငစ္ားစရာေကာင္းေသာ ကိစၥတစ္ခမုွာ လက္ရွေိခတ္တြင ္ေပၚေပါက္ေနေသာ ဖိုးတေခတ္ဟု ေခၚသည့္  
ကရင္လူမ်ိဳး ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင ္တညေ္ထာင္ၿပီး က်င့္သံုးေနၾကသည္ ့ကရငရ္ိုးရာဘာသာတစခ္ုျဖစ္သည္။ 
ကရင္ျပညန္ယ္၏ ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစေ္သာ ဘားအံၿမိဳ႕မွ မိငု ္သံုးဆယ္ေက်ာ္ေဝးေသာ ေနရာတြင္ ကရငအ္မ်ိဳ းသားရြာ 

                                                
132 အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမ်ား။ www.amyotha.hluttaw.mm မွ ရယူသည္။ 
133 ယင္း။ 



35

သံုးဆယ့္ခုႏွစ္မင္းနတ္မ်ားဟုေခၚၾကေသာ နတ္မ်ားကို ျမနမ္ာႏုိင္ငအံႏံွ႔တြငရ္ွိေသာ ေထာငေ္ပါင္းမ်ားစြာေသာ 
ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားက ကုိးကြယ္ၾကၿပီး ၎ကုိ လူထုႏွင့္ အစိုးရက ေယဘုယ်အားျဖင္ ့လက္ခံၾကသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
သည္းခံထားၾကသည္။ နတ္မ်ားကို ကုိးကြယ္ပသၾကသည့္ ပြဲမ်ားကုိလည္း အစိုးရဖက္၊ လူထုဖက္ႏွင့္ သံဃာတုိ႔ဖက္မွ 
ဟန္႔တားသည္ဟူ၍ မရွစိဖူး။ က်မ္းရိုးဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက မၾကာခဏ နတ္ကုိးကြယ္မႉကုိ 
ျပစ္တငရ္ွဳတ္ခ်မႉႏွင္ ့ဗဒုၶဘာသာႏွင္ ့မဆီေလ်ာ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပမႉရွေိသာ္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နတ္တုိ႔ကုိ 
ကုိးကြယ္ၾကေသာသူမ်ားကို မကုိးကြယ္ၾကေသာ ဗဒုၶဘာသာဝငမ္်ားႏွင့္ အဆင့္တူပင္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ 
မည္သည့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ လူဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားကမွ နတ္ကုိးကြယ္မႉႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရထံ သုိ႔မဟုတ္ 
မဟနထံ တုိင္ၾကားမႉမျပဳၾက။ မဟနကလည္း နတ္ကုိးကြယ္မႉႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆန္႔က်င္သည့္  သေဘာ 
ထားကို မေပးဖူးေပ။ 
 
ဒုတိယအမ်ိဳးအစားမာွ ကရင္ႏငွ္ ့ခ်င္းစသည္ ့တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြင္းတြင္ ျပဳက်င့္ေနၾက 
သည့္ ရိုးရာဘာသာတရားက်င့္ၾကံမႉမ်ား ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ကုိ ‘နတ္ကုိးကြယ္ေသာဘာသာ’ဟု ၁၉၄၇ ခႏွုစ ္ပထမဆံုး 
ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲခဲ့သူမ်ားက ရညည္ႊန္းခဲ့ဟန္တူသည္။ ထုိက်င့္ၾကံမႉမ်ားကိုလည္း အစိုးရႏွင့္ လူထုက 
 ေကာင္းေကာင္းမြနမ္ြန ္လက္ခံထားသညပ္ုံေပၚသည္။ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစေုဒသမ်ားတြင ္ေယဘုယ်အားျဖင္ ့
ဗုဒၶဘာသာ၊ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာဟူေသာ ဘာသာတရား သံုးမ်ိဳးကုိ က်င့္သံုးၾက
သည္။ မၾကာခဏဆုိသလုိ ဗဒုၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္  နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာတုိ႔၏ 
 ေခါင္းစဥေ္အာက္တြင္ သီးသန္႔စီရွေိနဟနေ္ပၚေသာ က်င့္သံုးမႉမ်ားသည္ ထုိဘာသာတရားႏွစမ္်ိဳးႏွင့္  
ႏွစမ္်ိဳးထက္ပုိၿပီး ေပါင္းစပ္ၿပီးက်င့္သံုးေနၾကသည္သာျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေပါင္းစပ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း 
ခရစ္ယာန္ဘာသာသက္သက္ကုိသာက်င့္သံုးၿပီး မည္သည့္နတ္ကုိးကြယ္မႉကုိမွ မျပဳေသာ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားထက္စာလွ်င္ နတ္ကုိးကြယ္ေသာသူမ်ားကို ပိုမိေုကာင္းေကာင္းမြနမ္ြန ္
ဆက္ဆံၾကပုံေပၚသည္။ 
 
ဤဒုတိယအမ်ိဳးအစားကို ဗုဒၶဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းေစရန ္အစိုးရ၏ ပေရာဂ်က္ရွေိနခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း 
နတ္ကိုးကြယ္ေသာ ယံုၾကညမ္ႉမ်ားႏွင့္ က်င့္ၾကံမႉမ်ားကို 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႉျပဳသည ္မ်ိဳး မရွိဟု ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ဆုိႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ေလးခ ု
ေပးႏုိင္သည္။ ပထမအခ်က္မွာ နတ္ကုိးကြယ္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစမု်ားမွာ ဗဟုိမွ 
ေဝးကြာၿပီး ေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္အတြက္ အစိုးရက ၎တုိ႔ကုိ 
စည္းကမ္းခ်မွတ္ရန္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံရန္ႏငွ့္ ဖိႏိွပ္ရန္ ခက္ခသဲည္႔အတြက္ ျဖစ္ႏိငု္ သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ 
ထုိလူစုမ်ားမွာ အရြယ္အစား ေသးငယ္သည့္အတြက္ ၎တုိ႔၏ ယံုၾကည္မႉမ်ားႏွင့္ က်င့္ၾကံမႉမ်ားကုိႏုိင္ငံ၏ 
အျခားေဒသမ်ားရွိ သူမ်ားထံသုိ႔ ျဖန္႔ခ်ႏုိီင္စြမ္း မရွိႏုိငေ္သာေၾကာင္ ့ျဖစႏ္ိုင္သ ည။္ တတိယအခ်က္မွာ 
ထုိလူမ်ိဳးစမု်ားသည္ အမ်ားအားျဖင္ ့ပညာခ်ိဳ႕တ့ဲၾကၿပီး လူထုထဲတြင ္ပါဝင္ပတ္သက္မႉနည္းသည့္ အတြက္ 
စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပရ္န္ လူထု၏ တက္ၾကြေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုဟု မထငမ္ွတ္ေသာေၾကာင့္  
ျဖစႏ္ုငိ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးပါမႉမနည္းေသာ အခ်က္တစ္ခမုွာ ျမနမ္ာအစိုးရသည ္ထုိ 
ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားတြင ္ ဗဒုၶသာသနာျပဳလုပင္န္းမ်ားကုိ အားတက္သေရာ လုပ္ကုိင္ 
ေနသည့္အတြက္ နတ္ကိုးကြယ္သူမ်ားကို အထင္ေသးအျမငေ္သးမႉမ်ားႏွင့္ ဖိႏိွပမ္ႉမ်ားကို ျပဳလုပ္ရနမ္ွာ မသင့္ေၾကာင္း 
သိေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစႏ္ိငု္သည္။ 
 
၃.၆ အစိးုရႏွင့္ အျခားဘာသာမ်ားအၾကား ဆကဆ္ေံရး 
 
အထက္တြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အမညႏ္ငွ့္ တကြ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အသိအမွတ္ျပဳခံ ဘာသာတရားက ငါးခုသာရွိသည္။ ဗဒုၶဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ 

ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ နတ္ကုိးကြယ္ေသာဘာသာတုိ႔ကုိ သက္ဝင္ယံုၾကည္သည္ဟု ဆုိေသာ ႏိုငင္ံသားမ်ား 
အတြက္သာလွ်င ္၎တူိ႔၏ ႏိငုင္ံသားစစိစေ္ရးကဒ္ျပားမ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ ဘာသာမ်ားကို ေရးခိုင္းႏိငု္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အျခားေသာဘာသာမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ အသိအမတ္ွျပဳမႉႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမႉ မရရွႏုိိင္ေသာ 
မသဲမကြဲအေနအထားတစ္ခုသုိ႔  ေရာက္ရွိသြားေစသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  အစိုးရ၏ 
 ေဆာငရ္ြက္မႉမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႉမရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အျခားဘာသာမ်ားကုိ ကုိးကြယ္ၾကေသာ 
လူမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳမႉႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရက မညက့ဲ္သုိ႔ ဆက္ဆံခဲ့သည္ကို အရင္က မသိၾကသည္က 
မ်ားသည္။ ထုိအေျခအေနသည ္၂၀၀၁ ခႏွုစ္ကတည္းက ရွိလာခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္တစ ္ရပေ္ၾကာင္ ့
အျခားဘာသာမ်ားကုိ ကုိးကြယ္ၾကသူမ်ား ေနထုိင္ၾကေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအေနျဖင္ ့အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳခ ံဘာသာငါးခမုဟုတ္သည့္ အျခား ဘာသာမ်ားႏွင့္  
ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းလာႏုိင္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္(အထက္လႊတ္ေတာ္) အစည္းအေဝးတြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး မဆဲႏၵနယ္အမွတ္ (၄)မွ  ဦးထိနဝ္င္းက 
၎၏ မဆဲႏၵနယ္ရွိ ဘာသာေရး လူတစ္စႏွုင့္ ပတ္သက္ၿပီး  ေမးခြန္းေမးသည္။132  ေမးခြန္းမွာ ၎တုိ႔ကုိယ္ကုိ ၎တုိ႔ 
ေမတၱာျဗဟၼစိုရ္ဘာသာဟု ေခၚၾကသည့္ လူတစ္သိန္းခန္႔ရွိေသာ လူမ်ားကို ၎တုိ႔၏ ဘာသာ၏ အမည္ကို 
တရားဝင္ ေခၚခြင့္ျပဳမည္လားဟု ျဖစမ္ည္။ ေပါင္းစပ္ဘာသာတရားတစ္ခုျဖစေ္သာ ေမတၱာျဗဟၼစိုရ္ဘာသာကို 
ဖိုးပိုက္ဆံဟူေသာ ကရငအ္မ်ိဳးသားတစဥ္ီးက ဗဒုၶဘာသာ၊ ခရစယ္ာန္ဘာသာႏွင့္ ကရငရ္ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ၿပီး ၁၈၆၆ ခုႏွစ္တြင္ တညေ္ထာငခ္ဲ့သည္။ ဦးဝင္းထိန၏္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင ္တင္ျပခ်က္အရ 
ပခဲူးတုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူတြင ္ဌာနခ်ဳပရ္ွိၿပီး ၎တြင္ ရန္ကုနတုိ္င္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပညန္ယ္၊ ပခဲုးတုိင္းေဒသႀကီး၊ 
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကယားျပညန္ယ္တုိ႔တြင္ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္သူ ကရင္လူမ်ိဳး ၃၀၀၀၀၊ ၃၀၀၀၀၊ 
၁၈၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀ ႏငွ့္ ၅၀၀၀ စရီွိၿပီး စစုုေပါင္း ၁၀၀၀၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ ရွိသည္။ ျမနမ္ာႏုိင္ငရံွိ ကရင္လူမ်ိဳ းမ်ားသည္ 
အမ်ားအားျဖင္ ့ဗုဒၶဘာသာကုိးကြယ္ၾကၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိးကြယ္ၾကသူမ်ားလည္း  အေတာ္အသင့္မ်ားေသာ  
လူဦးေရအရြယ္အစားရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားတြင ္နတ္ကုိးကြယ္မႉဟု ေခၚဆုိေကာင္း ေခၚဆုိႏုိင္ 
မည့္ ရိုးရာယံုၾကည္မႉႏွင့္ က်င့္ၾကံမႉမ်ားစြာလည္း ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆယ့္ကုိးရာစုႏွစ္က ဖိုးပိုက္ဆံျပဳလုပခ္ဲ့သည့္ 
ဘာသာေရးေပါင္းစပမ္ႉသည ္နားလညရ္မခက္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ ေမတၱာျဗဟၼစိုရ္ဟူသည္ လူမ်ား အကြၽမ္းတဝငရ္ွိၾကသည္ ့
ဗုဒၶဘာသာစကားလံုး သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတရားျဖစ္ေနသည္မွာလည္း မွတ္သားစရာေကာင္းသည္။ 
ျဗဟၼစိုရ္ဆုိသညမ္ွာ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မဒုိတာႏွင့္  ဥပကၡာဟူေသာ စိတ္ထားပုံေလးမ်ိဳးကုိ ဆုိလုိသည္။ 
 
သုိ႔ရာတြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝငမ္ႉႀကီးၾကပေ္ရးႏွင ့္  ျပည္သူ႔အငအ္ားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စဝုန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက 
ေျဖၾကားသည္မွာ အစိုးရအေနႏွင္ ့ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒပဒု္မ ၃၆၁ ႏငွ့္ ၃၆၂ တုိ႔တြင ္
 ေဖာ္ျပထားေသာ ဘာသာတရားငါးမ်ိဳးကိုသာ  ႏိုငင္ံသားစစိစေ္ရးကဒ္ျပားမ်ားေပၚတြင္  ေရးသားခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။133 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အျခားဘာသာတရားအားလံုးကုိ ကဒ္ျပားမ်ားေပၚတြင္ ‘အျခား’ဟုသာ ေရးသားေပးသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ဤအခ်က္တစခ္ုတည္းႏွင္ ့ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏငွ္ ့ပတ္သက္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္ဆုိသည္ကေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစေ္နသည္။ ေမတၱာျဗဟၼစိုရ္ဘာသာက့ဲသုိ႔ေသာ 
ဘာသာမ်ားကို ကုိးကြယ္ၾကေသာ လူစမု်ားကုိ အစိုးရက ၎တုိ႔၏ ဘာသာတရားမ်ားကို မကိုးကြယ္ရဟူ၍ 
တုိက္ရိုက္တားျမစခ္ဲ့သည္ဟူေသာ အေထာက္အထားမ်ားလည္း မရွေိပ။  
 
အျခားစိတ္ဝငစ္ားစရာေကာင္းေသာ ကိစၥတစ္ခမုွာ လက္ရွေိခတ္တြင္ ေပၚေပါက္ေနေသာ ဖိုးတေခတ္ဟု ေခၚသည့္  
ကရင္လူမ်ိဳး ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင ္တညေ္ထာင္ၿပီး က်င့္သံုးေနၾကသည္ ့ကရငရ္ိုးရာဘာသာတစခ္ုျဖစ္သည္။ 
ကရင္ျပညန္ယ္၏ ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစေ္သာ ဘားအံၿမိဳ႕မွ မိငု ္သံုးဆယ္ေက်ာ္ေဝးေသာ ေနရာတြင္ ကရငအ္မ်ိဳ းသားရြာ 

                                                
132 အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမ်ား။ www.amyotha.hluttaw.mm မွ ရယူသည္။ 
133 ယင္း။ 
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ဟူေသာ ရြာတစ္ရြာကို ဖိုးတေခတ္က တညေ္ထာင္ထားသည္။ ထုိရြာတြင္ ရြာသား ၉၀၀ ခန္႔  ေနထုိငၾ္ကၿပီး  
ထုိရြာသားမ်ားက ဖိုးတေခတ္ကုိ ၎တူိ႔၏ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ေရာ အပုခ္်ဳပ္ေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ပါ 
လက္ခံကုိးကြယ္ၾကသည္။ သဘာဝလြန ္ၿငမိ္းခ်မ္းမႉႏွင့္ ၾကြယ္ဝမႉမ်ား ေပၚထြန္းလာေတာ့မည္ဟု ယံုၾကညမ္ႉ၊  
ကရငရ္ိုးရာ ယံုၾကည္မႉဓေလ့မ်ားႏွင့္ ဗဒုၶဘာသာတုိ႔ိကုိ ေပါင္းစပထ္ားသည့္ ဖိုးတေခတ္၏ ယံုၾကညမ္ႉ၊  တရားႏွင့္ 
က်င့္သံုးမႉမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာမွ လမ္းလြဲေနသည္ဟု သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႉဝန္ႀကီးဌာနႏွင္ ့
အျခား ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားက မွတ္ယူၾကသည္။134 သုိ႔ရာတြင္ စိတ္ဝငစ္ားစရာေကာင္းသညမ္ွာ ကရငအ္မ်ိဳ းသားရြာ 
တည္ေထာင္ထားသည္ ့ေျမေနရာကုိ ထုိစဥ္က အုပခ္်ဳပေ္နသည္ ့အစိုးရကုိယ္တုိင္က ေပးခဲျ့ခင္းျဖစ္သည္။ 
အစိုးရ၏ အပုခ္်ဳပ္မႉ လက္တံသည္ ဖိုးတေခတ္၏ ရြာသုိ႔ မေရာက္ႏိုငေ္ခ်။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က သန္းေခါင္ 
စာရင္းေကာက္ေသာသူမ်ားကို ၎၏ ရြာထဲသုိ႔ ဝင္ကာ ေကာက္ယူခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။ တုိတုိေျပာရလွ်င္ ဖိုးတေခတ္ႏငွ္ ့
၎၏ ဘာသာကို ႏွိမ့္ခ်ေသာ အယူအဆျဖင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားႏွင္ ့အြန္လုိင္းသံုးစြဲသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳ 
 ေရးသားခဲၾ့ကေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ သာသနာေရးႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင္ ့ဘာမွ လုပခ္ဲ့သည္ကုိ 
မေတြ႔ရေပ။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာငႏ္ွင့္ ၎၏ ရြာကေလးသည္ အစိုးရ၏ ေရဒါမ ွကင္းလြတ္ေနသည္။ 
 
ဖိုးတေခတ္ႏငွ့္ ၎၏ ရိုးရာဘာသာတရားကို အစုိးရက ဥပကၡာျပဳထားသညမ္ွာ အေၾကာင္း သံုးခု ရွႏုိိင္သည္။ 
ပထမအေၾကာင္းမွာ ဖိုးတေခတ္သည္ ကရင္လူမ်ိဳ းျဖစ္ၿပီး ၎၏ က်င့္ၾကံမႉမ်ားမွာ ကရငရ္ိုးရာ 
ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႉမ်ားကုိ ေရာေႏွာထားသည့္အတြက္ အစိုးရ။ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႉဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
မဟနအေနႏွင့္ ၎ႏွင့္ ၎၏ရြာကို အယူလြဲသည္ဟု ေၾကညာျခင္းျဖင္ ့ဝဝိါဒကြဲလြဲမႉ ျဖစေ္စခ်င္ဟန္ပုံ မေပၚပါ။ 
ဒုတိယအေနျဖင္ ့ဖိုးတေခတ္၏ အယူဝါဒလြဲမွားမႉသည ္လူတစေ္ထာင္ထက္နည္းေသာ ရြာတစရ္ြာတည္း ႏွင့ ္
ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္က လူ ရာဂဏန္းအနည္းငယ္ကုိသာ လႊမ္းျခဳံႏုိင္သည့္အတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ရခက္လာမည့္ အေနအထားသုိ႔ 
မေရာက္လာေသးသည့္အတြက္ ႏႉိင္းရအရြယ္အစားက အေရးပါပုံေပၚသည္။ တတိယ အေၾကာင္းမွာ  
ဖိုးတေခတ္ကုိယ္တုိင္က ဗဒုၶသာသနာဝင ္ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးမဟုတ္သလုိ ၎၏ ေနာက္လုိက္မ်ားတြင္လည္း 
ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ား မပါဝင္ဘဲ ၎၏ တရားမ်ားသည္ ဗဒုၶဘာသာတရားက်မ္းစာမ်ားမ ွထုတ္ႏႉတ္ထားျခင္း 
မဟုတ္သည့္အတြက္ မဟနအေနႏွင့္ ၎၏ ကိစၥကုိ အဖြဲ႔၏ လုပ္ပိငုခ္ြင့္ႏွင္ ့ပတ္သက္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမႉ 
မရွိျခင္းေၾကာင့့္ျဖစ္ဟန္တူသည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
134 Than Htike Oo, “ေခတ္ေဟာင္းမွာ က်န္ရစ္ခ့ဲတဲ့ ဖုိးတေခတ္ (သို႔မဟုတ္) ကရင္အမ်ိဳးသားရြာကေလး,” Irrawaddy, April 28, 2013, 
https://burma.irrawaddy.com/article/2013/04/28/38428.html; Aung Thit Lwin, “ဖုိးတေခတ္ရြာမွ ျပကြက္ဆန္းမ်ား,” 7Day News Journal 14 
(43), December 30, 2015, http://7daydaily.com/story/54363; “ဖုိးတေခတ္၏ ေမြးေန႔အခမ္းအနား,” 7 Day Daily, December 21, 2015, 
http://7daydaily.com/story/53723.   

အခနး္ ၄ 
ဗုဒၶဘာသာအမိ် ဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ၎၏ အက်ိဳ းသကေ္ရာကမ္ႉ 

 
ေထရဝါဒဗဒုၶဘာသာသည္ အုပခ္်ဳပ္သူမ်ားႏွင္ ့လူထု၏ ဘာသာတရားျဖစ္လာခဲ့သည္မွာ ဆယ့္တစ္ရာစုကတည္းက135 
ဗုဒၶဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းခဲေ့သာအေနာ္ရထာမင္း (၁၀၄၄-၇၇) လက္ထက္ ပုဂံျပညမ္ွစတင္၍ 
ႏွစေ္ပါင္း  တစ္ေထာင္ရွခိဲ့ျပီျဖစ္သည္။136 ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎သည ္သေကၤတ၊ ယဥေ္က်းမႉႏွင္ ့လူမႉေရး အင္အားမ်ားစြာ 
ပိုင္ဆုိင္ထားသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ား၏ ပဂုၢလိကလြတ္ေျမာက္မႉႏွင့္ လူမႉေရးႏွင္ ့ႏိုငင္ံေရး ရနု္းကနမ္ႉမ်ားတြင ္
ဗုဒၶဘာသာက အဓပိၺါယ္ႏွင့္ အငအ္ားမ်ားစြာရွိေစသည္။ ဗဒုၶဘာသာကုိ လူမႉေရးႏွင့္ ႏိုငင္ံေရးအင္အားတစ္ခအုေနျဖင္ ့
သိသိသာသာ သံုးစြဲခဲ့သည့္အႀကိမမ္ွာ သံုးႀကိမ္ ရွခိဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ (၁၈၈၅–၁၉၄၈)၊137 
ပါလီမနေ္ခတ္ (၁၉၄၈–၆၂)138ႏငွ့္ အေျပာင္းအလဲလြန္ျမနမ္ာႏုိင္င ံ(၂၀၁၁–) တုိ႔ျဖစ္သည္။  
 
၄.၁ သမိငုး္ေနာကခ္အံေနအထား 
 
ရတနာသံုးပါး (ဗဒုၶျမတ္စြာ၊ ဓမၼ သုိ႔မဟုတ္ ဗဒုၶေဟာၾကားခဲ့ေသာတရား ႏငွ့္ သံဃာ သုိ႔မဟုတ္ ရဟန္းထု) တြင ္
တစ္ခအုပါအဝငျ္ဖစ္ေသာ ဗဒုၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားသည ္၎တုိ႔ပိငု္ဆိုင္ေသာ သီလအင္အားေၾကာင့္ 
မည္သည့္ ေလးနက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးလႉပ္ရာွးမႉမ်ိဳ းမဆုိတြင္ ေရွ႕မွ ဦးေဆာငပ္ါဝင္ခဲ့သည္။139 
၎တုိ႔သည္ ဘုန္းႀကီးမ်ားသာ ပါဝင္ေသာ လႉပ္ရွားမႉမ်ိဳးမ်ားကုိသာမက ဘုန္းႀကီးႏွင့္ လူေရာေႏွာ 
ပါဝငေ္သာ လႉပရ္ွားမႉမ်ိဳးမ်ားကိုပါ အေျခအေနကုိ လုိက္၍ တညေ္ထာငေ္လ့ရွၾိကသည္။140 ျဖစေ္လ့ျဖစ္ထရွ ိ
ေသာ ျဖစစ္ဥမ္ွာ သံဃာႏွင္ ့လူမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ဘံုအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာအတြက္ အတူတူ 
လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ၾကေသာ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ထံတြင္ ရွံဳးနိမ့္ၿပီးေနာက္  
ဗမာဗဒုၶဘာသာတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ ေျမႏွင့္ တုိင္းျပည္ကုိသာမက ၎တုိ႔၏ ယဥေ္က်းမႉႏွင္ ့ယံုၾကည္မႉကုိပါ  
ကုိလုိနီျပဳခခံဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေစာဆံုးေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ကုိလုိနီဆန္႔က်င္ေသာ လႉပ္ရာွးမႉသည္ 
ႏိုငင္ေံရးဦးတည္ခ်က္တစခ္ုကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသးဘဲ ဗမာဗုဒၶဘာသာအက်င့္သီလႏွင္ ့
ယဥ္ေက်းမႉကုိ ျမငွ့္တင္ႏိငု္ရန ္ေပၚေပါက္လာခဲေ့သာ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင ္
အစတည္ခဲ့သည္။141 
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ရသြားေသာ္လည္း ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္မွာ အျပည့္အဝကြၽန္ျပဳခံလိုက္ရသည္မဟုတ္ေသးေပ။ ၾကည့္ပါ။ Robert H Taylor, The State in Myanmar (2nd 
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ဟူေသာ ရြာတစ္ရြာကို ဖိုးတေခတ္က တညေ္ထာင္ထားသည္။ ထုိရြာတြင္ ရြာသား ၉၀၀ ခန္႔  ေနထုိငၾ္ကၿပီး  
ထုိရြာသားမ်ားက ဖိုးတေခတ္ကုိ ၎တူိ႔၏ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ေရာ အပုခ္်ဳပ္ေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ပါ 
လက္ခံကုိးကြယ္ၾကသည္။ သဘာဝလြန ္ၿငမိ္းခ်မ္းမႉႏွင့္ ၾကြယ္ဝမႉမ်ား ေပၚထြန္းလာေတာ့မည္ဟု ယံုၾကညမ္ႉ၊  
ကရငရ္ိုးရာ ယံုၾကည္မႉဓေလ့မ်ားႏွင့္ ဗဒုၶဘာသာတုိ႔ိကုိ ေပါင္းစပထ္ားသည့္ ဖိုးတေခတ္၏ ယံုၾကညမ္ႉ၊  တရားႏွင့္ 
က်င့္သံုးမႉမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာမွ လမ္းလြဲေနသည္ဟု သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႉဝန္ႀကီးဌာနႏွင္ ့
အျခား ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားက မွတ္ယူၾကသည္။134 သုိ႔ရာတြင္ စိတ္ဝငစ္ားစရာေကာင္းသညမ္ွာ ကရငအ္မ်ိဳ းသားရြာ 
တည္ေထာင္ထားသည္ ့ေျမေနရာကုိ ထုိစဥ္က အုပခ္်ဳပေ္နသည္ ့အစိုးရကုိယ္တုိင္က ေပးခဲျ့ခင္းျဖစ္သည္။ 
အစိုးရ၏ အပုခ္်ဳပ္မႉ လက္တံသည ္ဖိုးတေခတ္၏ ရြာသုိ႔ မေရာက္ႏိုငေ္ခ်။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က သန္းေခါင္ 
စာရင္းေကာက္ေသာသူမ်ားကို ၎၏ ရြာထဲသုိ႔ ဝင္ကာ ေကာက္ယူခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။ တုိတုိေျပာရလွ်င္ ဖိုးတေခတ္ႏငွ္ ့
၎၏ ဘာသာကို ႏွိမ့္ခ်ေသာ အယူအဆျဖင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားႏွင္ ့အြန္လုိင္းသံုးစြဲသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳ 
 ေရးသားခဲၾ့ကေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ သာသနာေရးႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင္ ့ဘာမွ လုပခ္ဲ့သည္ကုိ 
မေတြ႔ရေပ။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာငႏ္ွင့္ ၎၏ ရြာကေလးသည္ အစိုးရ၏ ေရဒါမ ွကင္းလြတ္ေနသည္။ 
 
ဖိုးတေခတ္ႏငွ့္ ၎၏ ရိုးရာဘာသာတရားကို အစုိးရက ဥပကၡာျပဳထားသညမ္ွာ အေၾကာင္း သံုးခု ရွႏုိိင္သည္။ 
ပထမအေၾကာင္းမွာ ဖိုးတေခတ္သည္ ကရင္လူမ်ိဳ းျဖစ္ၿပီး ၎၏ က်င့္ၾကံမႉမ်ားမွာ ကရငရ္ိုးရာ 
ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႉမ်ားကုိ ေရာေႏွာထားသည့္အတြက္ အစိုးရ။ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႉဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
မဟနအေနႏွင့္ ၎ႏွင့္ ၎၏ရြာကို အယူလြဲသည္ဟု ေၾကညာျခင္းျဖင္ ့ဝဝိါဒကြဲလြဲမႉ ျဖစေ္စခ်င္ဟန္ပုံ မေပၚပါ။ 
ဒုတိယအေနျဖင္ ့ဖိုးတေခတ္၏ အယူဝါဒလြဲမွားမႉသည ္လူတစေ္ထာင္ထက္နည္းေသာ ရြာတစရ္ြာတည္း ႏွင့ ္
ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္က လူ ရာဂဏန္းအနည္းငယ္ကုိသာ လႊမ္းျခဳံႏုိင္သည့္အတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ရခက္လာမည့္ အေနအထားသုိ႔ 
မေရာက္လာေသးသည့္အတြက္ ႏႉိင္းရအရြယ္အစားက အေရးပါပုံေပၚသည္။ တတိယ အေၾကာင္းမွာ  
ဖိုးတေခတ္ကုိယ္တုိင္က ဗဒုၶသာသနာဝင ္ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးမဟုတ္သလုိ ၎၏ ေနာက္လုိက္မ်ားတြင္လည္း 
ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ား မပါဝင္ဘဲ ၎၏ တရားမ်ားသည္ ဗဒုၶဘာသာတရားက်မ္းစာမ်ားမ ွထုတ္ႏႉတ္ထားျခင္း 
မဟုတ္သည့္အတြက္ မဟနအေနႏွင့္ ၎၏ ကိစၥကုိ အဖြဲ႔၏ လုပ္ပိငုခ္ြင့္ႏွင္ ့ပတ္သက္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမႉ 
မရွိျခင္းေၾကာင့့္ျဖစ္ဟန္တူသည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
134 Than Htike Oo, “ေခတ္ေဟာင္းမွာ က်န္ရစ္ခ့ဲတဲ့ ဖုိးတေခတ္ (သို႔မဟုတ္) ကရင္အမ်ိဳးသားရြာကေလး,” Irrawaddy, April 28, 2013, 
https://burma.irrawaddy.com/article/2013/04/28/38428.html; Aung Thit Lwin, “ဖုိးတေခတ္ရြာမွ ျပကြက္ဆန္းမ်ား,” 7Day News Journal 14 
(43), December 30, 2015, http://7daydaily.com/story/54363; “ဖုိးတေခတ္၏ ေမြးေန႔အခမ္းအနား,” 7 Day Daily, December 21, 2015, 
http://7daydaily.com/story/53723.   

အခနး္ ၄ 
ဗုဒၶဘာသာအမိ် ဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ၎၏ အက်ိဳ းသကေ္ရာကမ္ႉ 

 
ေထရဝါဒဗဒုၶဘာသာသည္ အုပခ္်ဳပ္သူမ်ားႏွင္ ့လူထု၏ ဘာသာတရားျဖစ္လာခဲ့သည္မွာ ဆယ့္တစ္ရာစုကတည္းက135 
ဗုဒၶဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ေသာအေနာ္ရထာမင္း (၁၀၄၄-၇၇) လက္ထက္ ပုဂံျပညမ္ွစတင္၍ 
ႏွစေ္ပါင္း  တစေ္ထာင္ရွခိဲ့ျပီျဖစ္သည္။136 ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎သည ္သေကၤတ၊ ယဥေ္က်းမႉႏွင္ ့လူမႉေရး အင္အားမ်ားစြာ 
ပိုင္ဆုိင္ထားသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ား၏ ပဂုၢလိကလြတ္ေျမာက္မႉႏွင့္ လူမႉေရးႏွင္ ့ႏိုငင္ံေရး ရနု္းကနမ္ႉမ်ားတြင ္
ဗုဒၶဘာသာက အဓပိၺါယ္ႏွင့္ အငအ္ားမ်ားစြာရွိေစသည္။ ဗဒုၶဘာသာကုိ လူမႉေရးႏွင့္ ႏိုငင္ံေရးအင္အားတစ္ခအုေနျဖင္ ့
သိသိသာသာ သံုးစြဲခဲ့သည့္အႀကိမမ္ွာ သံုးႀကိမ္ ရွခိဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ (၁၈၈၅–၁၉၄၈)၊137 
ပါလီမနေ္ခတ္ (၁၉၄၈–၆၂)138ႏငွ့္ အေျပာင္းအလဲလြန္ျမနမ္ာႏုိင္င ံ(၂၀၁၁–) တုိ႔ျဖစ္သည္။  
 
၄.၁ သမိငုး္ေနာကခ္အံေနအထား 
 
ရတနာသံုးပါး (ဗဒုၶျမတ္စြာ၊ ဓမၼ သုိ႔မဟုတ္ ဗဒုၶေဟာၾကားခဲ့ေသာတရား ႏငွ့္ သံဃာ သုိ႔မဟုတ္ ရဟန္းထု) တြင ္
တစ္ခအုပါအဝငျ္ဖစ္ေသာ ဗဒုၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ပိငု္ဆိုင္ေသာ သီလအင္အားေၾကာင့္ 
မည္သည့္ ေလးနက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးလႉပ္ရာွးမႉမ်ိဳ းမဆုိတြင္ ေရွ႕မွ ဦးေဆာငပ္ါဝင္ခဲ့သည္။139 
၎တုိ႔သည္ ဘုန္းႀကီးမ်ားသာ ပါဝင္ေသာ လႉပ္ရွားမႉမ်ိဳးမ်ားကုိသာမက ဘုန္းႀကီးႏွင့္ လူေရာေႏွာ 
ပါဝငေ္သာ လႉပရ္ွားမႉမ်ိဳးမ်ားကိုပါ အေျခအေနကုိ လုိက္၍ တညေ္ထာငေ္လ့ရွၾိကသည္။140 ျဖစေ္လ့ျဖစ္ထရွ ိ
ေသာ ျဖစစ္ဥမ္ွာ သံဃာႏွင္ ့လူမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ဘံုအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာအတြက္ အတူတူ 
လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ၾကေသာ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ထံတြင္ ရွံဳးနိမ့္ၿပီးေနာက္  
ဗမာဗဒုၶဘာသာတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ ေျမႏွင္ ့တုိင္းျပည္ကုိသာမက ၎တုိ႔၏ ယဥေ္က်းမႉႏွင္ ့ယံုၾကည္မႉကုိပါ  
ကုိလုိနီျပဳခခံဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေစာဆံုးေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ကုိလုိနီဆန္႔က်င္ေသာ လႉပ္ရာွးမႉသည္ 
ႏိုငင္ေံရးဦးတည္ခ်က္တစခ္ုကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသးဘဲ ဗမာဗုဒၶဘာသာအက်င့္သီလႏွင္ ့
ယဥ္ေက်းမႉကုိ ျမငွ့္တင္ႏိငု္ရန ္ေပၚေပါက္လာခဲေ့သာ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင ္
အစတည္ခဲ့သည္။141 

                                                
135 အဆိုပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံမွတ္ယူထားၾကသည့္  ရက္စြဲကိ ုပရာေပါ့အက္ဆာဝါဝိရုဟာကန္က 
 ေမးခြန္းထုတ္ကာ မ်ားစြာပုိေစာေသာ ေလးရာစုႏွစ္ကုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာထြန္းကာလာသည့္အခ်ိန္ဟု သတ္မွတ္သည္။ 
ၾကည့္ပါ။ Prapod Assavavirulhakarn, The Ascendancy of Theravāda Buddhism in Southeast Asia (Chiang Mai, Thailand: Silkworm Books, 
2010). 
136 Ba Han, “The Emergence of the Burmese Nation,” Journal of Burma Research Society 48 (2) (1965), pp. 25-38; Than Tun, “History of 
Buddhism in Burma: A.D. 1000-1300,” Journal of Burma Research Society 62 (2) (1959), pp. 1-266; Win Than Tun, Myanmar Buddhism of 
the Pagan Period (AD 1000-1300) (PhD thesis, National University of Singapore, 2002). 
137 ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ၁၈၂၄–၂၆၊ ၁၈၅၂ ႏွင့္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ဗမာတို႔ႏွင့္ စစ္ပြဲသုံးႀကိမ္ဆင္ႏႊကဲာ ဗမာျပည္ကုိ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းယူခ့ဲရာမွာ 
စစ္ပြဲမ်ားၿပီးေနာက္ အာရကန္(ယခုရခုိင္)၊ ေအာက္ဗမာျပည္ႏွင့္ အထက္ဗမာျပည္တို႔ကို အဂၤလိပ္တို႔လက္သို႔ ေပးလိုက္ရသည္။ 
သို႔ေသာ္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ကုိ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္၏ အစဟူ၍ မွတ္ယူေလ့ရိွၾကၿပီး အေၾကာင္းမွာ ဗမာဘုရင္က 
ထုိအခ်ိန္မွ ထီးနန္းစြန္႔ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပထမစစ္ပြဲႏွစ္ပြဲအၿပီးတြင္ ရခိုင္ႏွင့္ ေအာက္ဗမာႏုိင္ငံတို႔ကို ၿဗိတိသွ်တို႔ 
ရသြားေသာ္လည္း ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္မွာ အျပည့္အဝကြၽန္ျပဳခံလိုက္ရသည္မဟုတ္ေသးေပ။ ၾကည့္ပါ။ Robert H Taylor, The State in Myanmar (2nd 

ed., Singapore: National University of Singapore Press, 2009). 
138 ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ ဦးႏု ဦးေဆာင္ခ့ဲေသာပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေခတ္တေခတ္လုံးနီးပါးကုိ 
ႏုိင္ငံေရးအရွဳပ္အေထြးမ်ားအၾကား စစ္တပ္ကိ ုအိမ္ေစာင့္အစုိးရတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ဗမာႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခုိင္းခ့ဲေသာ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွ 
၁၉၆၀ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ႏွစ္ၾကားကာလမွအပ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဖဆပလ) က 
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ ဦးႏုအစုိးရက ျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲၿပီး ၎ကိ ုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ 
မတ္လတြင္ အာဏာသိမ္းမႉက ဖယ္ရွားလိုက္သည္အထိျဖစ္သည္။ ၾကည့္ပါ။ Taylor, The State in Myanmar. 
139 Smith, Religion and Politics; Hiroko Kawanami, “Charisma, Power(s), and the Arahant Ideal in Burmese-Myanmar 
Buddhism,” Asian Ethnology 68(2) (2009), pp. 211-37. 
140 U Maung Maung. From Sangha to Laity: Nationalist Movements of Burma, 1920-1940 (New Delhi: Manohar, 1980); Smith, Religion 
and Politics; E. Michael Mendelson, Sangha and State in Burma: A Study of Monastic Sectarianism and Leadership (Ithaca, N.Y.: Cornell 
University Press, 1975). 
141 Alicia Turner, Saving Buddhism: The Impermanence of Religion in Colonial Burma (Honolulu: University of Hawaii Press, 2014). 
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၁၉၀၆ ခႏွုစ္တြင္ တညေ္ထာင္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ ကလ်ာဏယုဝအသင္း (ဝိုငအ္မ္ဘီေအ) ေပၚလာၿပီးေနာက္ပုိင္း 
ဗုဒၶဘာသာအသင္းခ်ဳပ္ႀကီး (ဝါ) ဗမာအသင္းခ်ဳပ္ႀကီး အျဖစ္ ႏိုငင္ံေရးအသြင္ကုိ ေပၚေပၚတင္တင ္ေဆာင္လာခဲၿ့ပီး 
ဗုဒၶဘာသာသည္ ႏိငု္ငေံရးအသြင္ေဆာင္လာျခင္း စတင္လာသည္။142 အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔ကုိ  
သီးျခားတည္ေထာငခ္ဲ့ၾကသည္။ အေက်ာ္ၾကားဆံုးမွာ ၁၉၂၀ တြင္ တညေ္ထာင္သည့္ သံဃာ့သမဂၢီအဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး 
၎သည ္ကုိယ္ပိငုအ္ုပခ္်ဳပ္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးကုိ ၿဗိတိသွ်တုိ႔မွ ေတာင္းဆုိရာတြင္ လူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ခဲ့သည္။ သံဃာ့သမဂၢီမွ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည ္ ဘုနး္ႀကီးေရာ လူပါ ပါဝင္သည္ ့
 ေထာငေ္ပါင္းမ်ားစြာေသာ ဝံသာႏုအသင္းမ်ားကုိ တညေ္ထာငခ္ဲ့ၾကသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ ဘုန္းႀကီးႏွင့္ လူပူးေ
ပါင္းမႉမ်ားသည္ ၁၉၂၀ ႏစွ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၃၀ ႏွစမ္်ား၏ အေစာပိုင္းတြင္ ၾသဇာရွခိဲ့သည္။143  ေခါင္းေဆာင္လႊမ္းမိုးၿပီး 
 ေရွးရိုးဆန္ကာ ဘာသာေရးႏြယ္သည့္ အမ်ိဳးသားေရးသမားမ်ားအၾကား အပု္စဖုြဲ႔လာျခင္းေၾကာင့္ 
တကြဲတျပားစ ီျဖစ္လာၾကရာမ ွအမ်ိဳးသားေရးသံဃာမ်ား၏ ၾသဇာလည္း က်လာသည္။  ၁၉၃၀ ခုႏွစမ္်ားမွ စတင္ကာ 
ႏုႏငွ္ ့ေအာင္ဆန္းစသည့္ ပိုၿပီး ေလာကီဆန္ၿပီး တကၠသ္ုိလ္မ်ားတြင ္ပညာသင္သည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္း 
ဆာင္မ်ားႏွင္ ့အမ်ိဳးသားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တုိ႔ကုိ အစားထုိးလုိက္ၾကသည္။144  
 
လူဦးေရမ်ားျပားလွသည့္ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ား ကုိလုိနေီခတ္ဗမာျပည္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းမ ွစတင္ၿပီး 
အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားကို မလုိလားေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည္။145 ထုိ စိတ္ခစံားမႉမ်ားသည ္၁၉၃၀ 
ခုႏွစမ္်ားတြင္ အျမင့္ဆုံုးျဖစခ္ဲ့ၿပီး အေၾကာင္းမွာ ဗမာအမ်ိဳ းသားေရးသမားတုိ႔က ဗမာျပည္ကို (ဗမာျပည္ကုိ ၿဗိတိသွ်ပိငု ္
အိႏၵိယျပည၏္ ျပညန္ယ္ခြဲတစ္ခအုျဖစ္ ၁၉၃၇ ခႏွုစ္အထိ အုပခ္်ဳပ္ထားခဲ့သည)္ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ခ ံအႏိၵိယျပညမ္ွ  
ခြဲထုတ္ေစလုိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေသေသခ်ာခ်ာ ဦးတည္ထားသည့္ အိႏၵိယသားဆန္႔က်င္ေရး (ဝါ) အိႏၵိယမြတ္ 
စလင္ဆန္႔က်င္ေရး (ဝါ) အႏိၵိယဟိႏၵဴဆန္႔က်င္ေရးမ်ား မရွိေသာ္လည္း အိႏၵိယသားကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ စကားကုိ 
အမ်ိဳ းသားေရးလႉပ္ရွားသူ  ႏိုငင္ေံရးသမားမ်ားက အတုိငး္အဆအမ်ိဳ းမ်ိဳးျဖင့္  ေျပာဆုိေနခဲ့ၾကသ ညအ္ျပင ္
ရဟန္းအဖြဲ႔မ်ားကလည္း မၾကာခဏ ပါဝငခ္ဲ့ၾကသည္။ တဆတဆျမင့္တက္လာေသာ  အႏိၵိယ ဆန္႔ 
က်င္ေသာ စိတ္ခစံားမႉမ်ားမွေန ၁၉၃၀ ႏငွ့္ ၁၉၃၈ တြင္ ျဖစပ္ြားခဲ့ေသ ာ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းႏစွ္ခုသုိ႔ ဦးတည္ သြားခဲ့ 
သည္။ လတ္တေလာျဖစေ္ပၚေစေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား မပါလွ်င ္အေျခခအံေၾကာင္းမွာ ၁၉၃၀ ခႏွုစ္ မ်ားတြင ္
အျမင့္ဆံုးအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ေသာ ႀကီးမားလွေသာ အႏိၵိယသား သုိ႔မဟုတ္  ေတာငအ္ာရွသားတုိ႔၏ 
 ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႉေၾကာင့ ္ျဖစ္သည္။146 
 
ကုိလုိနီေခတ္ အပု္ခ်ဳပေ္ရးယႏၱရားႏွင္ ့အျခားကဏၭမ်ားတြင ္ကူးေျပာင္းဝငေ္ရာက္လာေသာသူမ်ားက  
ဝငေ္ရာက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႉကို ေဒသခံတုိင္းရင္းသားတုိ႔က မႏွစ္သက္မႉမ်ား ျမင့္တက္လာရာမွ 
ကုိလုိနီေခတ္အတြင္း အႏိၵိယသားဆန္႔က်င္ေရး (ဝါ) အႏိၵိယမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး 
(ဝါ) အႏိၵိယဟိႏၵဴဆန္႔က်ငေ္ရးဆန္ေသာ ဗမာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ေပၚေပါက္လာေစခဲ့သည္။147 အထူး 
သေဘာထားကြဲလြဲမႉ ျဖစခ္ဲ့သညမ္ွာ  တုိင္းရင္းသားဗမာ(ဗဒုၶဘာသာ) အမ်ိဳ းသမီးမ်ားႏွင့္  
အိႏၵိယလူမ်ိဳးဝငေ္ရာက္လာသူမ်ား၏  လူမ်ိဳးကြဲ ဘာသာကြဲ အမိေ္ထာင္ျပဳ ေပါင္းဖက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။148 သုိ႔ရာတြင္ 
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ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ဦးေစာက့ဲသုိ႔ တင္းမာေသာ အႏိၵိယဆန္႔က်င္ေရး ႏိငု္ငေံရးသမားမ်ား ၏ 
ၾသဇာက်ဆင္းလာမႉေၾကာင့္ ၁၉၃၀ ခႏွုစ္မ်ား၏ ေႏွာင္းပိုင္း မွ စတင္၍ ထုိကိစၥမ်ားသည္ အရင္ကေလာက္ 
အေရးတႀကီး မဟုတ္ေတာ့ေပ။149  ေလာကီပိုဆနေ္သာ  ႏိငုင္ံေရးသမားမ်ားသည ္ အေရးအႀကီးဆံုး ကိစၥျဖစ္သည့္ 
ၿဗိတိသွ်တုိ႔ဆီမွ လြတ္လပ္ေရးရရနအ္တြက္ ႀကိဳးပမ္းၿပီး အလုပမ္်ားေနခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ကို အႏိၵိယမွ 
၁၉၃၇ ခႏွုစ္တြင္ ခြဲထုတ္ခဲ့သျဖင္ ့အေရးတႀကီးလုိအပ္မႉႏွင့္ ႏိုငင္ေံရးအရ အသံုးဝင္မႉတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္မႉမရွိေတာ့ေပ။  
 
လြတ္လပ္ေရးကုိ ၁၉၄၈ ခႏွုစ္တြင္ ရရွခိဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ ္ဦးႏုုက လူနည္းစုဘာသာဝင္မ်ားကုိ ဖိႏိွပရ္နအ္တြက္ 
မဟုတ္ဘဲ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးႏွင့ ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႉအတြက္ ဗဒုၶဘာသာကို ျမွင့္တင္ခဲရ့ာမ ွဗဒုၶဘာသာသည ္၁၉၅၀ 
ခုႏွစမ္်ားတြင္ ေရွ႕တန္းျပနေ္ရာက္လာခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာကုိ ျမငွ့္တင္ျခင္းသည ္၁၉၅၀ ခႏွုစ္မ်ား၏  ေႏွာင္းပုိင္းတြင္  
အျမင့္ဆံုးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းမွာ ဦးႏုက ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏိုငင္ံေတာ္ဘာသာအျဖစ ္သတ္မွတ္ရန္ လႉပရ္ွားမႉကို 
စတငေ္စခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္  ခရစ္ယာနမ္်ားႏွင္ ့မြတ္စလင္မ်ားက့ဲသုိ႔ လူနည္းစုဘာသာဝင္ 
မ်ားကုိ ဂရုမစိုက္သလုိ ျဖစေ္စခဲ့ၿပီး ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခဥံပေဒကုိ ျပင္ဆငၿ္ပီး ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏိုငင္ေံတာ္ 
ဘာသာအျဖစ ္သတ္မွတ္လုိက္သည္။150 လူနည္းစမု်ားကို စိတ္ေက်နပေ္စရန္ အလုိ႔ငွာ  ေနာက္ထပ ္အျငင္းပြားဖြယ္ရာ  
ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆငခ္်က္တစ္ခ ုျပဳလုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူနည္းစမု်ား၏ လြတ္လပခ္ြင့္ကို အာမခံေပးခဲရ့ာမွ 
မ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို မေက်မနပ္ျဖစေ္စခဲ့သည္။151 
 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းႏငွ့္ ၎ေခါင္းေဆာင္သည့္  ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ၁၉၆၂ ခႏွုစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္  
အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘာသာေရးမႏြယ္သည့္ သေဘာထားကို ေၾကညာၿပီး ဦးႏုလုပ္ခဲေ့သာ ဘာသာေရး 
ေပၚလဆီမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာငခ္်က္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။152 ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ တုိင္းရင္းသားအက်ိဳ းကုိ ဦးတည္သူႏွင့္ 
ဆုိရွယ္လစ္တစ္ဦးဟု သမုတ္ကာ ဦးေနဝင္းသည္ ႏိငု္ငံျခားေသြးပါေသာ တရုတ္ မ်ားႏွင့္  အိႏၵိယသားမ်ား၏ 
စီးပြားေရးႏွင္ ့ဘဏၭာေရးအငအ္ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားတြင ္ပါဝငေ္နမႉကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္  ၾကိဳးပမ္းခဲရ့ာတြင ္
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူပိငု္ျပဳလုပ္လုိက္ၿပီး တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင္ ့အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ား၏  စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါသြားခဲ့သည္။153 ဒုတိယဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခဥံပေဒ  (ျပညေ္ထာငစ္ုဆုိရွယ္လစ္သမၼတ  
ျမနမ္ာႏုိင္ငေံတာ္၏ ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၁၉၇၄))က  ေတာ္လွန္ေရးေကာင္ စီက ၁၉၆၂ ခႏွုစ ္ဂ်ဴလုိင္လတြင ္
တည္ေထာင္ခဲေ့သာ ျမနမ္ာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ)၏ လက္ေအာက္တြင္ တစပ္ါတီဆုိရွယ္လစစ္နစ္ကို 
တည္ေထာင္လုိက္သည့္အထိေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၆၂ ခႏွုစ္မ ွ၁၉၇၄ ခႏွုစ္အထိ တခ်က္လႊတ္အာဏာျဖင့္ 
အုပခ္်ဳပ္ခဲ့သည္။  ေယဘုယ်ဆုိလွ်င္ ဘာသာေရးမဆန္သည္ ့ဆုိရွယ္လစ ္စစအ္ာဏာရွင္ျဖစ္ေသာ ဦးေနဝင္းသည္ 
အိႏၵိယႏြယ္ဖြားမ်ားကို (တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားလည္းပါဝင္သည္) ဗုဒၶဘာသာဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ဆုိသည္ထက္ 
မလုိလားအပေ္သာ ႏိုငင္ေံရးႏွင့္ စီးပြားေရးအငအ္ားမ်ား ရွေိနၿပီး ျမနမ္ာႏုိင္ငအံေပၚ သစၥာရွိမႉ မရွမိႉကေတာ့ 
သံသယျဖစစ္ရာေကာင္းေသာ ႏိုငင္ံျခားသားမ်ားအျဖစ္ ဆက္ဆံခဲ့သည္။154 ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ 
လူနည္းစုဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားမွာ အစိုးရက ဝငစ္ြက္ဖက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တုိက္ရိုက္ဖႏိွိပ္ျခင္းမ်ား 
လုပ္ခရံျခင္းမွ ၁၉၉၀ ခုႏွစမ္်ားအထိ လြတ္ကင္းခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ ္စစ္တပအ္ာဏာသိမ္းမႉတစ္ခုကို ၁၉၈၈ 
ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး စစ္တပ္က ၂၀၁၁ ခႏွုစ္အထိ အပု္စိုးခဲ့ၿပန္သည္။ 
 
ဤတစ္ၾကိမ္တြင္ေတာ့ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာငစ္ီျဖစ္သည့္ ႏိငု္ငေံတာ္ၿငိမဝ္ပပ္ိျပားမႉတည္ဆာက္ေရး
အဖြဲ႔/ႏိငု္ငေံတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နဝတ/နအဖ)ကုိ မဆလအစိုးရ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ား 

                                                
149 Maung Maung, Burmese Nationalist Movements, 1940-48 (New ed. Edinburgh: Kiscadale Publications, 1989). 
150 Smith, Religion and Politics. 
151 ယင္း။ 
152 ယင္း။ 
153 Chakravarti, The Indian Minority in Burma. 
154 Nyi Nyi Kyaw, “Adulteration of Pure.” 
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၁၉၀၆ ခႏွုစ္တြင္ တညေ္ထာင္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ ကလ်ာဏယုဝအသင္း (ဝိုငအ္မ္ဘီေအ) ေပၚလာၿပီးေနာက္ပုိင္း 
ဗုဒၶဘာသာအသင္းခ်ဳပ္ႀကီး (ဝါ) ဗမာအသင္းခ်ဳပ္ႀကီး အျဖစ္ ႏိုငင္ံေရးအသြင္ကုိ ေပၚေပၚတင္တင ္ေဆာင္လာခဲၿ့ပီး 
ဗုဒၶဘာသာသည္ ႏိငု္ငေံရးအသြင္ေဆာင္လာျခင္း စတင္လာသည္။142 အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔ကုိ  
သီးျခားတည္ေထာငခ္ဲ့ၾကသည္။ အေက်ာ္ၾကားဆံုးမွာ ၁၉၂၀ တြင္ တညေ္ထာင္သည့္ သံဃာ့သမဂၢီအဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး 
၎သည ္ကုိယ္ပိငုအ္ုပခ္်ဳပ္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးကုိ ၿဗိတိသွ်တုိ႔မွ ေတာင္းဆုိရာတြင္ လူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ခဲ့သည္။ သံဃာ့သမဂၢီမွ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည ္ ဘုနး္ႀကီးေရာ လူပါ ပါဝင္သည္ ့
 ေထာငေ္ပါင္းမ်ားစြာေသာ ဝံသာႏုအသင္းမ်ားကုိ တညေ္ထာငခ္ဲ့ၾကသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ ဘုန္းႀကီးႏွင့္ လူပူးေ
ပါင္းမႉမ်ားသည ္၁၉၂၀ ႏစွ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၃၀ ႏွစမ္်ား၏ အေစာပိုင္းတြင္ ၾသဇာရွခိဲ့သည္။143  ေခါင္းေဆာင္လႊမ္းမိုးၿပီး 
 ေရွးရိုးဆန္ကာ ဘာသာေရးႏြယ္သည့္ အမ်ိဳးသားေရးသမားမ်ားအၾကား အပု္စဖုြဲ႔လာျခင္းေၾကာင့္ 
တကြဲတျပားစ ီျဖစ္လာၾကရာမ ွအမ်ိဳးသားေရးသံဃာမ်ား၏ ၾသဇာလည္း က်လာသည္။  ၁၉၃၀ ခုႏွစမ္်ားမွ စတင္ကာ 
ႏုႏငွ္ ့ေအာင္ဆန္းစသည့္ ပိုၿပီး ေလာကီဆန္ၿပီး တကၠသ္ုိလ္မ်ားတြင ္ပညာသင္သည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္း 
ဆာင္မ်ားႏွင္ ့အမ်ိဳးသားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တုိ႔ကုိ အစားထုိးလုိက္ၾကသည္။144  
 
လူဦးေရမ်ားျပားလွသည္ ့အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ား ကုိလုိနေီခတ္ဗမာျပည္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းမ ွစတင္ၿပီး 
အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားကို မလုိလားေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည္။145 ထုိ စိတ္ခစံားမႉမ်ားသည ္၁၉၃၀ 
ခုႏွစမ္်ားတြင္ အျမင့္ဆုံုးျဖစခ္ဲ့ၿပီး အေၾကာင္းမွာ ဗမာအမ်ိဳ းသားေရးသမားတုိ႔က ဗမာျပည္ကို (ဗမာျပည္ကုိ ၿဗိတိသွ်ပိငု ္
အိႏၵိယျပည၏္ ျပညန္ယ္ခြဲတစ္ခအုျဖစ္ ၁၉၃၇ ခႏွုစ္အထိ အုပခ္်ဳပ္ထားခဲ့သည)္ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ခ ံအႏိၵိယျပညမ္ွ  
ခြဲထုတ္ေစလုိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေသေသခ်ာခ်ာ ဦးတည္ထားသည့္ အိႏၵိယသားဆန္႔က်င္ေရး (ဝါ) အိႏၵိယမြတ္ 
စလင္ဆန္႔က်င္ေရး (ဝါ) အႏိၵိယဟိႏၵဴဆန္႔က်င္ေရးမ်ား မရွိေသာ္လည္း အိႏၵိယသားကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ စကားကုိ 
အမ်ိဳ းသားေရးလႉပ္ရွားသူ  ႏိုငင္ေံရးသမားမ်ားက အတုိင္းအဆအမ်ိဳ းမ်ိဳးျဖင့္  ေျပာဆုိေနခဲ့ၾကသ ညအ္ျပင ္
ရဟန္းအဖြဲ႔မ်ားကလည္း မၾကာခဏ ပါဝငခ္ဲ့ၾကသည္။ တဆတဆျမင့္တက္လာေသာ  အႏိၵိယ ဆန္႔ 
က်င္ေသာ စိတ္ခစံားမႉမ်ားမွေန ၁၉၃၀ ႏငွ့္ ၁၉၃၈ တြင္ ျဖစပ္ြားခဲ့ေသ ာ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းႏစွ္ခုသုိ႔ ဦးတည္ သြားခဲ့ 
သည္။ လတ္တေလာျဖစေ္ပၚေစေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား မပါလွ်င ္အေျခခအံေၾကာင္းမွာ ၁၉၃၀ ခႏွုစ္ မ်ားတြင ္
အျမင့္ဆံုးအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ေသာ ႀကီးမားလွေသာ အႏိၵိယသား သုိ႔မဟုတ္  ေတာငအ္ာရွသားတုိ႔၏ 
 ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႉေၾကာင့ ္ျဖစ္သည္။146 
 
ကုိလုိနီေခတ္ အပု္ခ်ဳပေ္ရးယႏၱရားႏွင္ ့အျခားကဏၭမ်ားတြင ္ကူးေျပာင္းဝငေ္ရာက္လာေသာသူမ်ားက  
ဝငေ္ရာက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႉကို ေဒသခံတုိင္းရင္းသားတုိ႔က မႏွစ္သက္မႉမ်ား ျမင့္တက္လာရာမွ 
ကုိလုိနီေခတ္အတြင္း အႏိၵိယသားဆန္႔က်င္ေရး (ဝါ) အႏိၵိယမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး 
(ဝါ) အႏိၵိယဟိႏၵဴဆန္႔က်ငေ္ရးဆန္ေသာ ဗမာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ေပၚေပါက္လာေစခဲ့သည္။147 အထူး 
သေဘာထားကြဲလြဲမႉ ျဖစခ္ဲ့သညမ္ွာ  တုိင္းရင္းသားဗမာ(ဗဒုၶဘာသာ) အမ်ိဳ းသမီးမ်ားႏွင့္  
အိႏၵိယလူမ်ိဳးဝငေ္ရာက္လာသူမ်ား၏  လူမ်ိဳးကြဲ ဘာသာကြဲ အမိေ္ထာင္ျပဳ ေပါင္းဖက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။148 သုိ႔ရာတြင္ 
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University of Hawaii Press, 2010). 
143 U Maung Maung, From Sangha to Laity. 
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ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ဦးေစာက့ဲသုိ႔ တင္းမာေသာ အႏိၵိယဆန္႔က်င္ေရး ႏိငု္ငေံရးသမားမ်ား ၏ 
ၾသဇာက်ဆင္းလာမႉေၾကာင့္ ၁၉၃၀ ခႏွုစ္မ်ား၏ ေႏွာင္းပိုင္း မွ စတင္၍ ထုိကိစၥမ်ားသည္ အရင္ကေလာက္ 
အေရးတႀကီး မဟုတ္ေတာ့ေပ။149  ေလာကီပိုဆနေ္သာ  ႏိငုင္ံေရးသမားမ်ားသည ္ အေရးအႀကီးဆံုး ကိစၥျဖစ္သည့္ 
ၿဗိတိသွ်တုိ႔ဆီမွ လြတ္လပ္ေရးရရနအ္တြက္ ႀကိဳးပမ္းၿပီး အလုပမ္်ားေနခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ကို အႏိၵိယမွ 
၁၉၃၇ ခႏွုစ္တြင္ ခြဲထုတ္ခဲ့သျဖင္ ့အေရးတႀကီးလုိအပ္မႉႏွင့္ ႏိုငင္ေံရးအရ အသံုးဝင္မႉတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္မႉမရွိေတာ့ေပ။  
 
လြတ္လပ္ေရးကုိ ၁၉၄၈ ခႏွုစ္တြင္ ရရွခိဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ ္ဦးႏုုက လူနည္းစုဘာသာဝင္မ်ားကုိ ဖိႏိွပရ္နအ္တြက္ 
မဟုတ္ဘဲ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးႏွင့ ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႉအတြက္ ဗဒုၶဘာသာကို ျမွင့္တင္ခဲရ့ာမ ွဗဒုၶဘာသာသည္ ၁၉၅၀ 
ခုႏွစမ္်ားတြင္ ေရွ႕တန္းျပနေ္ရာက္လာခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာကုိ ျမငွ့္တင္ျခင္းသည ္၁၉၅၀ ခႏွုစ္မ်ား၏  ေႏွာင္းပုိင္းတြင္  
အျမင့္ဆံုးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းမွာ ဦးႏုက ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏိုငင္ံေတာ္ဘာသာအျဖစ ္သတ္မွတ္ရန္ လႉပရ္ွားမႉကို 
စတငေ္စခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္  ခရစ္ယာနမ္်ားႏွင္ ့မြတ္စလင္မ်ားက့ဲသုိ႔ လူနည္းစုဘာသာဝင္ 
မ်ားကုိ ဂရုမစိုက္သလုိ ျဖစေ္စခဲ့ၿပီး ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခဥံပေဒကုိ ျပင္ဆငၿ္ပီး ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏိုငင္ေံတာ္ 
ဘာသာအျဖစ ္သတ္မွတ္လုိက္သည္။150 လူနည္းစမု်ားကို စိတ္ေက်နပေ္စရန္ အလုိ႔ငွာ  ေနာက္ထပ ္အျငင္းပြားဖြယ္ရာ  
ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆငခ္်က္တစ္ခ ုျပဳလုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူနည္းစမု်ား၏ လြတ္လပခ္ြင့္ကို အာမခံေပးခဲရ့ာမွ 
မ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို မေက်မနပ္ျဖစေ္စခဲ့သည္။151 
 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းႏငွ့္ ၎ေခါင္းေဆာင္သည့္  ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ၁၉၆၂ ခႏွုစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္  
အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘာသာေရးမႏြယ္သည့္ သေဘာထားကို ေၾကညာၿပီး ဦးႏုလုပ္ခဲေ့သာ ဘာသာေရး 
ေပၚလဆီမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာငခ္်က္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။152 ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ တုိင္းရင္းသားအက်ိဳ းကုိ ဦးတည္သူႏွင့္ 
ဆုိရွယ္လစ္တစ္ဦးဟု သမုတ္ကာ ဦးေနဝင္းသည ္ႏိငု္ငံျခားေသြးပါေသာ တရုတ္ မ်ားႏွင့္  အိႏၵိယသားမ်ား၏ 
စီးပြားေရးႏွင္ ့ဘဏၭာေရးအငအ္ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားတြင ္ပါဝငေ္နမႉကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္  ၾကိဳးပမ္းခဲ့ရာတြင ္
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူပိငု္ျပဳလုပ္လုိက္ၿပီး တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင္ ့အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ား၏  စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါသြားခဲ့သည္။153 ဒုတိယဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခဥံပေဒ  (ျပညေ္ထာငစ္ုဆုိရွယ္လစ္သမၼတ  
ျမနမ္ာႏုိင္ငေံတာ္၏ ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၁၉၇၄))က  ေတာ္လွန္ေရးေကာင္ စီက ၁၉၆၂ ခႏွုစ ္ဂ်ဴလုိင္လတြင ္
တည္ေထာင္ခဲေ့သာ ျမနမ္ာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ)၏ လက္ေအာက္တြင္ တစပ္ါတီဆုိရွယ္လစစ္နစ္ကို 
တည္ေထာင္လုိက္သည့္အထိေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၆၂ ခႏွုစ္မ ွ၁၉၇၄ ခႏွုစ္အထိ တခ်က္လႊတ္အာဏာျဖင္ ့
အုပခ္်ဳပ္ခဲ့သည္။  ေယဘုယ်ဆုိလွ်င္ ဘာသာေရးမဆန္သည္ ့ဆုိရွယ္လစ ္စစအ္ာဏာရွင္ျဖစ္ေသာ ဦးေနဝင္းသည ္
အိႏၵိယႏြယ္ဖြားမ်ားကို (တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားလည္းပါဝင္သည္) ဗုဒၶဘာသာဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ဆုိသည္ထက္ 
မလုိလားအပေ္သာ ႏိုငင္ေံရးႏွင့္ စီးပြားေရးအငအ္ားမ်ား ရွေိနၿပီး ျမနမ္ာႏုိင္ငအံေပၚ သစၥာရွိမႉ မရွမိႉကေတာ့ 
သံသယျဖစစ္ရာေကာင္းေသာ ႏိုငင္ံျခားသားမ်ားအျဖစ ္ဆက္ဆံခဲ့သည္။154 ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ 
လူနည္းစုဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားမွာ အစိုးရက ဝငစ္ြက္ဖက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တုိက္ရိုက္ဖႏိွိပ္ျခင္းမ်ား 
လုပ္ခရံျခင္းမွ ၁၉၉၀ ခုႏွစမ္်ားအထိ လြတ္ကင္းခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ ္စစ္တပအ္ာဏာသိမ္းမႉတစ္ခုကို ၁၉၈၈ 
ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး စစ္တပ္က ၂၀၁၁ ခႏွုစ္အထိ အပု္စိုးခဲ့ၿပန္သည္။ 
 
ဤတစ္ၾကိမ္တြင္ေတာ့ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာငစ္ီျဖစ္သည့္ ႏိငု္ငေံတာ္ၿငိမဝ္ပပ္ိျပားမႉတည္ဆာက္ေရး
အဖြဲ႔/ႏိငု္ငေံတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နဝတ/နအဖ)ကုိ မဆလအစိုးရ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ား 

                                                
149 Maung Maung, Burmese Nationalist Movements, 1940-48 (New ed. Edinburgh: Kiscadale Publications, 1989). 
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151 ယင္း။ 
152 ယင္း။ 
153 Chakravarti, The Indian Minority in Burma. 
154 Nyi Nyi Kyaw, “Adulteration of Pure.” 
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ၾကံဳေနရစဥ္ ဦးေနဝင္း ရာထူးမ ွဆင္းေပးလုိက္ၿပီးေနာက္ ၎၏ လူယံုစစဗ္ို္လ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ 
စစေ္ကာင္စီသည္ ၎၏ အရင္က အုပခ္်ဳပခ္ဲ့သည္ ့အစိုးရ စစ္ေအးကာလအတြင္း ၾကဳခံဲရ့သညႏ္ွင့္ လံုးဝ 
မတူေတာ့သည္ ့ႏိုင္ငံတကာအခင္းအက်င္းတစခ္ႏွုင့္ၾကဳံခဲရ့သည္။ အာဏာသိမ္းမႉႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ား 
ကို ႏွိမန္င္းခဲ့သည့္အခ်ိနႏ္ငွ့္ ဘာလင္တံတုိင္း ၁၉၈၉ ခႏွုစ္တြင္ ၿပိဳက်ခဲ့သညႏ္ွင့္ တုိက္ဆုိင္ခဲ့သည္။ ယခင္က 
လူနည္းစမု်ား၏ ခစံားရမႉမ်ားကို မသိသေလာက္ျဖစ္ေသာ ႏိုငင္တံကာအသုိင္းအဝိငု္းသည္ ရုတ္တရက္ 
စိတ္ဝင္စားလာၿပီး ဒမီိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိေသာ စကားကုိ တြင္တြင္သံုးလာသည္။155 
 
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ေနထုိငေ္သာ ေဒသမ်ားတြင ္စစ္တပ္က လႊမ္းမိုးလာေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းႏငွ့္ 
ဖိႏိွပ္ျခင္းမ်ားက စစ္တပ္က ၎တုိ႔၏ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ 
ေနသည္ဟူေသာ စြပစ္ြဲခ်က္မ်ားႏွင္ ့ၾကဳံခဲ့ရသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစ ုေနထုိင္ၾကေသာ ရခိငု္ျပညန္ယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ 
လည္း စစ္တပ္က လႊမ္းမိုးလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းႏငွ့္ ထုိ လူနည္းစုကုိ ဖႏိွိပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင္ ့ေပၚေပါက္ 
လာေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအယူအဆကုိ အားေပးလုိက္သလုိျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးဖႏိွိပ္မႉဟု ဆုိလာၾကသည္။156 
ထုိအယူအဆကုိ ထပမ္ံအားျဖည့္ေပးလုိက္သည္မာွ ၁၉၈၈ ခုႏွစႏ္ွင့္ ေနာက္ပိငု္းတြင ္ဒီမိုကေရစီလုိလားၿပီး 
စစ္တပ္ကုိ ဆန္႔က်ငေ္သာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင္ ့လႉပရ္ွားမႉမ်ားတြင ္ပါဝငခ္ဲေ့သာ ဗဒုၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ 
ဖိႏိွပခ္ဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိရဟန္းေတာ္အမ်ားအျပားကို သံဃာထုတြင္ ျပန္လညမ္ပါဝငႏ္ိုငေ္အာင ္
လည္း ပိတ္ပငခ္ဲ့သည္။157 ထုိက့ဲသုိ႔ လႉပ္ရွားေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ၁၉၉၀ ခႏွုစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ 
ခုႏွစမ္်ားတြင္ ဖိႏိွပေ္နစဥ္ နဝတ/နအဖက ဝါစဥ္ႀကီးမားေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ရက္ရက္ေရာေရာ 
လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး လူထုမ်ားပါဝင္လွဴဒါန္းလာေအာင္လည္း အခမ္းအနားမ်ား စီစဥခ္ဲ့သည္။158 ယင္းက ျပေနသည္မွာ 
ဒီမိုကေရစနီည္းက် ေရြးေကာက္တငေ္ျမွာက္သည္ျဖစ္ျဖစ္၊ စစ္အာဏာရွငျ္ဖစ္ျဖစ၊္ ႏစွမ္်ိဳးေရာထားသည္ျဖစ္ျဖစ္ 
အစိုးရသည္ သံဃာထုက ၎ကုိ စိနေ္ခၚမႉ မျပဳလုပ္သမွ် သံဃာတုိ႔ကုိ  ေထာက္ပံံမ့ႉွႏွင့္ ေနရာေပးရန္ ဆႏၵ 
ရွိေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ထုိ အစိုးရႏွင့္ သံဃာဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကို ၂၀၁၁ ခႏွုစ္မ ွစတငခ္ဲ့ေသာ အကူးအေျပာင္းလြန္ 
ကာလမ်ားတြင္လည္း ၾကဳရံျပန္သည္။ 
 
၄.၂ လကရ္ွအိေနအထား 
 
၂၀၁၁ ခႏွုစ္မ ွစတင္ၿပီး ျမနမ္ာႏုိငင္ံသားမ်ား ရရွခိစံားခဲရ့ေသာ ႏိငု္ငေံရးႏွင့္ လူမႉေရးလြတ္လပခ္ြင့္မ်ားက 
ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သံဃာထုကုိလည္း ခ်နလွ္ပ္မထားခဲ့ေပ။ အထူးသျဖင့္ သံဃာမ်ားထဲမ ွ 
ႏိုငင္ေံရးႏွင့္ လူမႉေရးတက္ၾကြေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပညန္ယ္ႏငွ့္ အျခား ျမန္မာႏုိင္ငေံဒသမ်ား တြင ္
၂၀၁၂၊၂၀၁၃ ႏငွ့္ ၂၀၁၄ ခႏွုစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲေ့သာ မၾကဳစံဖူး လူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႉသည ္ရခိုငႏ္ွင့္ ရခုိင္မဟုတ္ 
ေသာ ဗဒုၶဘာသာဝငမ္်ားႏွင့္ ရိုဟငဂ္်ာႏွင့္ ရိုဟငဂ္်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားကို တုိက္ရိုက္ပဋိပကၡျဖစေ္စခဲ့သည္။ 
ရခုိငေ္ျမာက္ပိငု္းမ ွလြဲ၍ မြတ္စလငမ္်ား၏ လူဦးေရကိန္းဂဏန္းအရ လူနည္းစုျဖစမ္ႉေၾကာင္ ့ႏိုငင္ံတကာ  
အသိုင္းအဝိငု္း၏ အျမင္တြင ္မြတ္စလငမ္ုန္းတီးေရးအသြင္ကုိ ေဆာင္သည္ဟု ရွဳျမင္ၾကစဥ ္ဗဒုၶဘာသာဝငမ္်ား၏ 
အျမင္တြင္မ ူမြတ္စလင္မ်ား၏ အျပဳအမေူၾကာင့္သာ ပဋိပကၡမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ရၿပီး ဗဒုၶဘာသာကုိ ဆန္႔က်ငေ္သာ  
ျဖစရ္ပ္ဟု မွတ္ၾကသည္။159 မြတ္စလငမ္်ားကို ရန္လုိသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲၿပီး ဗဒုၶဘာသာဝငမ္်ားက ဓါးစာခ ံ
မ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာကာ သေကၤတသေဘာေဆာင္ေသာ ဗဒုၶဘာသာဆုိင္မ်ားမွသာ ဝယ္ၾကရန ္တုိက္တြန္းေသာ 

                                                
155 Sheila Nair, “Human Rights and Postcoloniality: Representing Burma,” in Geeta Chowdhry and Sheila Nair, eds., Power, 
Postcolonialism and International Relations: Reading Race, Gender and Class (London: Routledge, 2002); Lisa Brooten, “Human Rights 
Discourse and the Development of Democracy in a Multiethnic State,” Asian Journal of Communication 14(2) (2014), pp. 174-91. 
156 Asia Watch, Burma: Rape, Forced Labor and Religious Persecution in Northern Arakan (New York: Asia Watch, 1992). 
157 Bruce Matthews, “Buddhism under a Military Regime: The Iron Heel in Burma,” Asian Survey 33(4) (1993), pp. 408-23. 
158 Philp and Mercer, “Commodification of Buddhism.” 
159 Matthew J Walton and Susan Hayward, Contesting Buddhist Narratives: Democratization, Nationalism and Communal Violence in 
Myanmar (Honolulu: East-West Center, 2014). 

၉၆၉ လွဳပ္ရွားမႉတစခ္ု ၂၀၁၂ ခႏွုစ ္ေအာက္တုိဘာလတြင ္ေပၚလာၿပီး လႉပရ္ွားတက္ၾကြမႉပိုဆနေ္သာ  မဘသ 
(အမ်ိဳ းဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔)က ၂၀၁၃ ဇြန္လတြင ္ေပၚလာခဲ့သည္။ 
 
ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ကုိးပါး၊ တရားဂုဏ္ေတာ္ ေျခာက္ပါးႏွင့္ သံဃာဂုဏ္ေတာ္ ကုိးပါးကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ  
အေရာင္အေသြးစုံသည့္ ၉၆၉ တံဆိပ္ကုိ သံုးၿပီး ၉၆၉ လႉပရ္ွားမႉကုိ ေမာ္လျမိဳင္အေျခစိုက္ သာသနပါလကဂဏဝါစက 
အဖြဲ႕ဆုိေသာ ရဟန္းေတာ္ ငါးပါး ပါဝင္သည္ ့အဖြဲ႔က စတငခ္ဲ့သည္။ မြတ္စလငမ္်ားသည ္၎တုိ႔ကုိယ္ကုိ ၎တုိ႔ 
ခ်မ္းသာသထက္ ခ်မ္းသာလာေအာင ္ျပဳလုပေ္နသည္ဟု မြတ္စလင္ဆုိငမ္်ားကုိ စြပစ္ြဲကာ ဗဒုၶဘာသာဆိုင္မ်ားမွသာ 
ဝယ္ယူၾကရန ္တုိးတက္ၿပီး ၂၀၁၂ ခႏွုစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေနရာအႏံွ႔တြ င္ ေတြ႕ခဲရ့ေသာ္လည္း ၉၆၉ သည္  
အဖြဲ႔ႏွင့္ စနစ္တက် လႉပ္ရာွးေသာ  လႉပရ္ွားမႉတစခ္ုမျဖစ္လာခဲဘဲ့ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မဘသႏွင့္ ေပါင္းစည္း 
သြားခဲ့သည္။160 ရဟန္းေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ မဘသ၏ ၾသဇာမွာ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅ ခုႏွစမ္်ားတြင္  
အျမင့္ဆံုးေရာက္ခဲ့ၿပီး ၎၏ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင္ ့မြတ္စလငဆ္န္႔က်င္ေရး စကားမ်ားလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ပ်ံ႕ႏွ႔ံခဲ့သည္။ မဘသကုိ ရဟန္းမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး ရဟန္းမ်ားႏွင္ ့လူမ်ားပါ ၎၏ ဗဟုိေကာ္မတီတြင ္
ပါဝင္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ လူေရာ ရဟန္းပါ ပါဝငေ္နသည့္အတြက္ မဟနထံမွ ၾကိဳတငခ္ြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ 
မည္သည့္ သံဃာသက္သက္ပါဝငေ္သာ အဖြဲ႔အစည္းကိုမွ မဖြဲ႔စည္းရဟူေသာ  တားျမစ္ခ်က္ကုိ  ေရွာင္ကြင္း 
သြားႏိုငခ္ဲ့သည္။161 မဘသသည္ ၎ႏွင့္ စိတ္သေဘာခ်င္းတူသည္ ့လူမ်ားသာပါဝင္သည္ ့ျမနမ္ာအမ်ိဳ းသားေရး 
ကြန္ယက္ႏငွ့္ ဘုန္းႀကီးမ်ားသာ ပါဝငေ္သာ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢတုိ႔ႏွင့္လည္း 
ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ခဲ့သည္။   
 
၉၆၉ ႏွင္ ့မဘသ တုိ႔က ျဖန္႔ခ်ီခဲေ့သာ ေရးသားမႉမ်ားႏွင္ ့ေျပာဆုိမႉမ်ားက ၎တုိ႔၏ အစၥလာမ္ႏငွ္ ့မြတ္စလင္တုိ႔ကုိ  
ဆန္႔က်င္ရသည့္ သေဘာထားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေလးခုေပးကာ ေျဖာင့္ခ်က္  ေပးသည္။  
ပထမအခ်က္မွာ မြတ္စလင္မ်ားသည ္၎တုိ႔ ပိမုိုခ်မ္းသာလာၿပီး ဆင္းရႏဲြမ္းပါးေသာမိသားစမု်ားမ ွေပါက္ဖြားလာေသာ 
ဗုဒၶဘာသာမိန္းကေလးမ်ားကုိ အႆျပာႏွင့္ ဆြဲေဆာင္ကာ လက္ထပ္ရင္းႏငွ္ ့အစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ 
သြတ္သြင္းေနႏုိင္ၾကေအာင္ မြတ္စလငပ္ိငု္ဆုိငမ္်ားထံမွသာ ေစ်းဝယ္ၾကသည္။ ဒုတိယအေၾကာင္းမွာ မြတ္စလင ္ 
ေယာက်ၤားမ်ားသည ္မနိ္းမတစ္ေယာက္ထက္ ပိုယူေလ့ရွိၿပီး ဗဒုၶဘာသာမိန္းမမ်ားကုိလည္ း လက္ထပ္ယူရင္း 
အစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ သြတ္သြင္းတတ္သျဖင္ ့သားသမီးေပါက္ဖြားမႉ အလြန္ျမင့္တက္ေနသည့္အတြက္ အနာဂတ္တြင္ 
ဗုဒၶဘာသာျမန္မာႏုိင္ငံသ ည ္မြတ္စလငမ္်ား ျမိဳသြားမည္ျဖစ္သည္ ။ တတိယအေၾကာင္းမွာ ဗဒုၶဘာသာမိန္းမမ်ား 
သည္ ၎တုိ႔၏ လက္ထပ္မႉကုိ တရားဝင္ေအာငႏ္ငွ့္ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွေိအာင ္ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္ေသာ  
ခငပ္ြန္းမ်ား၏ ဘာသာသုိ႔  ကူးေျပာင္းရေသာေၾက ာင္ ့လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရွဳံးေနရသည္။ စတုတၳဳအခ်က္မွာ 
ဗုဒၶဘာသာမိန္းမမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသာ  ေယာက်ၤားတုိ႔ လက္ထပ္ေပါင္းေဖာ္မႉကုိ သေဘာမတူသည့္  
ဟိႏၵဴဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာတုိ႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားမ ွအကာအကြယ္တစ္ခ ု
(အထူးသျဖင့္ ဘာသာကြဲႏွင့္လက္ထပ္ျခင္းကုိ  တားျမစေ္သာဥပေဒ) အျမန္ဆံုးလုိေနသည္။162 
 
မဘသ၏ စကားသည ္ျပည္တြင္းႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကုိ ျပဆုိေနသလုိ ေဒသတြင္း၊ ကမၻာလံုးႏွင့္ 
သမိုင္းႏွင့္ခ်ီၿပ ီးလည္း ေျပာသည္။ မြတ္စလင္ကမၻာတြင ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပမ္်ားထဲမွ လုိသလုိ 
ထုတ္ႏႉတ္ယူၿပီး အစြန္းေရာက္မႉ၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မႉႏွင့္ ဂ်ီဟတ္ဝါဒထြန္းကားမႉတုိ႔ကုိ 
ေထာက္ျပသည္။ တစခ္ါက ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ခဲဖ့ူးသည္ ့အငဒ္ိုနီးရွားႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္တုိ႔သည္ အင္အားကုိ 
သံုးၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ သြတ္သြင္းခံလုိက္ရၿပီစေသာ ျပင္းထန္ေသာ သမိုင္းေကာက္ခ်က္တုိ႔ကုိလည္း မဘသ 

                                                
160 Nyi Nyi Kyaw, “Islamophobia in Buddhist Myanmar: The 969 Movement and Anti-Muslim Violence,” in Melissa Crouch (ed.), Islam 
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ၾကံဳေနရစဥ္ ဦးေနဝင္း ရာထူးမ ွဆင္းေပးလုိက္ၿပီးေနာက္ ၎၏ လူယံုစစဗ္ို္လ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ 
စစေ္ကာင္စီသည ္၎၏ အရင္က အုပခ္်ဳပခ္ဲ့သည္ ့အစိုးရ စစ္ေအးကာလအတြင္း ၾကဳခံဲရ့သညႏ္ွင့္ လံုးဝ 
မတူေတာ့သည္ ့ႏိုင္ငံတကာအခင္းအက်င္းတစခ္ႏွုင့္ၾကဳံခဲရ့သည္။ အာဏာသိမ္းမႉႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ား 
ကို ႏွိမန္င္းခဲ့သည့္အခ်ိနႏ္ငွ့္ ဘာလင္တံတုိင္း ၁၉၈၉ ခႏွုစ္တြင္ ၿပိဳက်ခဲ့သညႏ္ွင့္ တုိက္ဆုိင္ခဲ့သည္။ ယခင္က 
လူနည္းစမု်ား၏ ခစံားရမႉမ်ားကို မသိသေလာက္ျဖစ္ေသာ ႏိုငင္တံကာအသုိင္းအဝိငု္းသည္ ရုတ္တရက္ 
စိတ္ဝင္စားလာၿပီး ဒမီိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိေသာ စကားကုိ တြင္တြင္သံုးလာသည္။155 
 
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ေနထုိငေ္သာ ေဒသမ်ားတြင ္စစ္တပ္က လႊမ္းမိုးလာေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းႏငွ့္ 
ဖိႏိွပ္ျခင္းမ်ားက စစ္တပ္က ၎တုိ႔၏ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ 
ေနသည္ဟူေသာ စြပစ္ြဲခ်က္မ်ားႏွင္ ့ၾကဳံခဲ့ရသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစ ုေနထုိင္ၾကေသာ ရခိငု္ျပညန္ယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ 
လည္း စစ္တပ္က လႊမ္းမိုးလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းႏငွ့္ ထုိ လူနည္းစုကုိ ဖႏိွိပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင္ ့ေပၚေပါက္ 
လာေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအယူအဆကုိ အားေပးလုိက္သလုိျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးဖႏိွိပ္မႉဟု ဆုိလာၾကသည္။156 
ထုိအယူအဆကုိ ထပမ္ံအားျဖည့္ေပးလုိက္သည္မာွ ၁၉၈၈ ခုႏွစႏ္ွင့္ ေနာက္ပိငု္းတြင ္ဒီမိုကေရစီလုိလားၿပီး 
စစ္တပ္ကုိ ဆန္႔က်ငေ္သာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင္ ့လႉပရ္ွားမႉမ်ားတြင ္ပါဝငခ္ဲေ့သာ ဗဒုၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ 
ဖိႏိွပခ္ဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိရဟန္းေတာ္အမ်ားအျပားကို သံဃာထုတြင္ ျပန္လညမ္ပါဝငႏ္ိုငေ္အာင ္
လည္း ပိတ္ပငခ္ဲ့သည္။157 ထုိက့ဲသုိ႔ လႉပ္ရွားေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ၁၉၉၀ ခႏွုစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ 
ခုႏွစမ္်ားတြင္ ဖိႏိွပေ္နစဥ္ နဝတ/နအဖက ဝါစဥ္ႀကီးမားေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ရက္ရက္ေရာေရာ 
လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး လူထုမ်ားပါဝင္လွဴဒါန္းလာေအာင္လည္း အခမ္းအနားမ်ား စီစဥခ္ဲ့သည္။158 ယင္းက ျပေနသည္မွာ 
ဒီမိုကေရစနီည္းက် ေရြးေကာက္တငေ္ျမွာက္သည္ျဖစ္ျဖစ္၊ စစ္အာဏာရွငျ္ဖစ္ျဖစ၊္ ႏစွမ္်ိဳးေရာထားသည္ျဖစ္ျဖစ္ 
အစိုးရသည္ သံဃာထုက ၎ကုိ စိနေ္ခၚမႉ မျပဳလုပ္သမွ် သံဃာတုိ႔ကုိ  ေထာက္ပံံမ့ႉွႏွင့္ ေနရာေပးရန္ ဆႏၵ 
ရွိေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ထုိ အစိုးရႏွင့္ သံဃာဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကို ၂၀၁၁ ခႏွုစ္မ ွစတငခ္ဲ့ေသာ အကူးအေျပာင္းလြန္ 
ကာလမ်ားတြင္လည္း ၾကဳရံျပန္သည္။ 
 
၄.၂ လကရ္ွအိေနအထား 
 
၂၀၁၁ ခႏွုစ္မ ွစတင္ၿပီး ျမနမ္ာႏုိငင္ံသားမ်ား ရရွခိစံားခဲရ့ေသာ ႏိငု္ငေံရးႏွင့္ လူမႉေရးလြတ္လပခ္ြင့္မ်ားက 
ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သံဃာထုကုိလည္း ခ်နလွ္ပ္မထားခဲ့ေပ။ အထူးသျဖင့္ သံဃာမ်ားထဲမ ွ 
ႏိုငင္ေံရးႏွင့္ လူမႉေရးတက္ၾကြေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပညန္ယ္ႏငွ့္ အျခား ျမန္မာႏုိင္ငေံဒသမ်ား တြင ္
၂၀၁၂၊၂၀၁၃ ႏငွ့္ ၂၀၁၄ ခႏွုစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲေ့သာ မၾကဳစံဖူး လူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႉသည ္ရခိုငႏ္ွင့္ ရခုိင္မဟုတ္ 
ေသာ ဗဒုၶဘာသာဝငမ္်ားႏွင့္ ရိုဟငဂ္်ာႏွင့္ ရိုဟငဂ္်ာမဟုတ္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားကို တုိက္ရိုက္ပဋိပကၡျဖစေ္စခဲ့သည္။ 
ရခုိငေ္ျမာက္ပိငု္းမ ွလြဲ၍ မြတ္စလငမ္်ား၏ လူဦးေရကိန္းဂဏန္းအရ လူနည္းစုျဖစမ္ႉေၾကာင္ ့ႏိုငင္ံတကာ  
အသိုင္းအဝိငု္း၏ အျမင္တြင ္မြတ္စလငမ္ုန္းတီးေရးအသြင္ကုိ ေဆာင္သည္ဟု ရွဳျမင္ၾကစဥ ္ဗဒုၶဘာသာဝငမ္်ား၏ 
အျမင္တြင္မ ူမြတ္စလင္မ်ား၏ အျပဳအမေူၾကာင့္သာ ပဋိပကၡမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ရၿပီး ဗဒုၶဘာသာကုိ ဆန္႔က်ငေ္သာ  
ျဖစရ္ပ္ဟု မွတ္ၾကသည္။159 မြတ္စလငမ္်ားကို ရန္လုိသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲၿပီး ဗဒုၶဘာသာဝငမ္်ားက ဓါးစာခ ံ
မ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာကာ သေကၤတသေဘာေဆာင္ေသာ ဗဒုၶဘာသာဆုိင္မ်ားမွသာ ဝယ္ၾကရန ္တုိက္တြန္းေသာ 
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၉၆၉ လွဳပ္ရွားမႉတစခ္ု ၂၀၁၂ ခႏွုစ ္ေအာက္တုိဘာလတြင ္ေပၚလာၿပီး လႉပရ္ွားတက္ၾကြမႉပိုဆနေ္သာ  မဘသ 
(အမ်ိဳ းဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔)က ၂၀၁၃ ဇြန္လတြင ္ေပၚလာခဲ့သည္။ 
 
ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ကုိးပါး၊ တရားဂုဏ္ေတာ္ ေျခာက္ပါးႏွင့္ သံဃာဂုဏ္ေတာ္ ကုိးပါးကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ  
အေရာင္အေသြးစုံသည့္ ၉၆၉ တံဆိပ္ကုိ သံုးၿပီး ၉၆၉ လႉပရ္ွားမႉကုိ ေမာ္လျမိဳင္အေျခစိုက္ သာသနပါလကဂဏဝါစက 
အဖြဲ႕ဆုိေသာ ရဟန္းေတာ္ ငါးပါး ပါဝင္သည္ ့အဖြဲ႔က စတငခ္ဲ့သည္။ မြတ္စလငမ္်ားသည ္၎တုိ႔ကုိယ္ကုိ ၎တုိ႔ 
ခ်မ္းသာသထက္ ခ်မ္းသာလာေအာင ္ျပဳလုပေ္နသည္ဟု မြတ္စလင္ဆုိငမ္်ားကုိ စြပစ္ြဲကာ ဗဒုၶဘာသာဆိုင္မ်ားမွသာ 
ဝယ္ယူၾကရန ္တုိးတက္ၿပီး ၂၀၁၂ ခႏွုစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေနရာအႏံွ႔တြ င္ ေတြ႕ခဲရ့ေသာ္လည္း ၉၆၉ သည္  
အဖြဲ႔ႏွင့္ စနစ္တက် လႉပ္ရာွးေသာ  လႉပရ္ွားမႉတစခ္ုမျဖစ္လာခဲဘဲ့ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မဘသႏွင့္ ေပါင္းစည္း 
သြားခဲ့သည္။160 ရဟန္းေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ မဘသ၏ ၾသဇာမွာ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅ ခုႏွစမ္်ားတြင္  
အျမင့္ဆံုးေရာက္ခဲ့ၿပီး ၎၏ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင္ ့မြတ္စလငဆ္န္႔က်င္ေရး စကားမ်ားလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ပ်ံ႕ႏွ႔ံခဲ့သည္။ မဘသကုိ ရဟန္းမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး ရဟန္းမ်ားႏွင္ ့လူမ်ားပါ ၎၏ ဗဟုိေကာ္မတီတြင ္
ပါဝင္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ လူေရာ ရဟန္းပါ ပါဝငေ္နသည့္အတြက္ မဟနထံမွ ၾကိဳတငခ္ြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ 
မည္သည့္ သံဃာသက္သက္ပါဝငေ္သာ အဖြဲ႔အစည္းကိုမွ မဖြဲ႔စည္းရဟူေသာ  တားျမစ္ခ်က္ကုိ  ေရွာင္ကြင္း 
သြားႏိုငခ္ဲ့သည္။161 မဘသသည္ ၎ႏွင့္ စိတ္သေဘာခ်င္းတူသည္ ့လူမ်ားသာပါဝင္သည္ ့ျမနမ္ာအမ်ိဳ းသားေရး 
ကြန္ယက္ႏငွ့္ ဘုန္းႀကီးမ်ားသာ ပါဝငေ္သာ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢတုိ႔ႏွင့္လည္း 
ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ခဲ့သည္။   
 
၉၆၉ ႏွင္ ့မဘသ တုိ႔က ျဖန္႔ခ်ီခဲေ့သာ ေရးသားမႉမ်ားႏွင္ ့ေျပာဆုိမႉမ်ားက ၎တုိ႔၏ အစၥလာမ္ႏငွ္ ့မြတ္စလင္တုိ႔ကုိ  
ဆန္႔က်င္ရသည့္ သေဘာထားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေလးခုေပးကာ ေျဖာင့္ခ်က္  ေပးသည္။  
ပထမအခ်က္မွာ မြတ္စလင္မ်ားသည ္၎တုိ႔ ပိမုိုခ်မ္းသာလာၿပီး ဆင္းရႏဲြမ္းပါးေသာမိသားစမု်ားမ ွေပါက္ဖြားလာေသာ 
ဗုဒၶဘာသာမိန္းကေလးမ်ားကုိ အႆျပာႏွင္ ့ဆြဲေဆာင္ကာ လက္ထပ္ရင္းႏငွ္ ့အစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ 
သြတ္သြင္းေနႏုိင္ၾကေအာင္ မြတ္စလငပ္ိငု္ဆုိငမ္်ားထံမွသာ ေစ်းဝယ္ၾကသည္။ ဒုတိယအေၾကာင္းမွာ မြတ္စလင္  
ေယာက်ၤားမ်ားသည္ မနိ္းမတစ္ေယာက္ထက္ ပိုယူေလ့ရွိၿပီး ဗဒုၶဘာသာမိန္းမမ်ားကုိလည္ း လက္ထပ္ယူရင္း 
အစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ သြတ္သြင္းတတ္သျဖင္ ့သားသမီးေပါက္ဖြားမႉ အလြန္ျမင့္တက္ေနသည့္အတြက္ အနာဂတ္တြင္ 
ဗုဒၶဘာသာျမန္မာႏုိင္ငံသ ည ္မြတ္စလငမ္်ား ျမိဳသြားမည္ျဖစ္သည္ ။ တတိယအေၾကာင္းမွာ ဗဒုၶဘာသာမိန္းမမ်ား 
သည္ ၎တုိ႔၏ လက္ထပ္မႉကုိ တရားဝင္ေအာငႏ္ငွ့္ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွေိအာင ္ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္ေသာ  
ခငပ္ြန္းမ်ား၏ ဘာသာသုိ႔  ကူးေျပာင္းရေသာေၾက ာင္ ့လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရွဳံးေနရသည္။ စတုတၳဳအခ်က္မွာ 
ဗုဒၶဘာသာမိန္းမမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသာ  ေယာက်ၤားတုိ႔ လက္ထပ္ေပါင္းေဖာ္မႉကုိ သေဘာမတူသည့္  
ဟိႏၵဴဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာတုိ႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားမ ွအကာအကြယ္တစ္ခ ု
(အထူးသျဖင့္ ဘာသာကြဲႏွင့္လက္ထပ္ျခင္းကုိ  တားျမစေ္သာဥပေဒ) အျမန္ဆံုးလုိေနသည္။162 
 
မဘသ၏ စကားသည ္ျပည္တြင္းႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကုိ ျပဆုိေနသလုိ ေဒသတြင္း၊ ကမၻာလံုးႏွင့္ 
သမိုင္းႏွင့္ခ်ီၿပ ီးလည္း ေျပာသည္။ မြတ္စလင္ကမၻာတြင ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပမ္်ားထဲမွ လုိသလုိ 
ထုတ္ႏႉတ္ယူၿပီး အစြန္းေရာက္မႉ၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မႉႏွင့္ ဂ်ီဟတ္ဝါဒထြန္းကားမႉတုိ႔ကုိ 
ေထာက္ျပသည္။ တစခ္ါက ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ခဲဖ့ူးသည္ ့အငဒ္ိုနီးရွားႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္တုိ႔သည္ အင္အားကုိ 
သံုးၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ သြတ္သြင္းခံလုိက္ရၿပီစေသာ ျပင္းထန္ေသာ သမိုင္းေကာက္ခ်က္တုိ႔ကုိလည္း မဘသ 

                                                
160 Nyi Nyi Kyaw, “Islamophobia in Buddhist Myanmar: The 969 Movement and Anti-Muslim Violence,” in Melissa Crouch (ed.), Islam 
and the State in Myanmar: Muslim-Buddhist Relations and the Politics of Belonging (Delhi: Oxford University Press, 2016). 
161 ယင္း။ 
162 ယင္း။ Nyi Nyi Kyaw, “Alienation.” 
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ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လူ လႉပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ေနရာအႏွ႔ံေတြ႔ရေ သာ 
သဗ္လီးဂ္ဂ်မားအတ္လႉပရ္ွားမႉ163၏ တစိတ္တပိငု္း အားေပးမႉေၾကာ င့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႉ၊ စားေသာက္ပု၊ံ 
လူမႉအေလ့အက်င့္မ်ားစသျဖင့္တြင ္မြတ္စလင္မ်ားက ပိမုို အစၥလာမ္ဆန္လာၾကသည္ဟု ေန႔တဓူဝဘဝတြင္  
မြတ္စလင္မ်ားကို ေတြ႔ျမင္ထင္ျမင္ယူဆထားၾကၿပီးသား ဗုဒၶဘာသာဝငအ္မ်ားအျပား အေနျဖင့္လည္း ထုိ 
မြတ္စလင္မ်ား၏ ဘာသာေရးကုိင္းရွိဳင္းမႉကုိၾကည္႔၍ ဗဒုၶဘာသာျမနမ္ာႏုိင္ငံကုိ မြတ္စလငမ္်ားက 
အစၥလာမ္ဇာတ္သြင္းရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဆုိသည္ကို ယံုၾကညလ္ာၾကသည္။164 အမွန္တကယ္မွာ မြတ္စလငမ္်ား၏ 
အမအူက်င့္ကုိ လုိသည္ထက္ပိုၿပီး ဘာသာေရးအယူသည္းၿပီး လူမႉေရးတြင္ ခြက်သည္ဟူေသာ အျမင္မ်ိဳ း 
ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားအၾကားတြင ္ရွိေနသညမ္ွာ ယခုမမွဟုတ္ေပ။ ထုိက့ဲသုိ႔ ေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္  အထင္အျမင ္
လြဲတတ္ေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ထုိစဥ္က တစ္ခုတည္းသာ ရွမိည္ျဖစေ္သာ ၂၀၀၃ ခႏွုစ္က ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၅၀၀ 
ႏွင့ ္ေမးျမန္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းတစခ္ုကလည္း ေတြ႔ရွခိဲသ့ည္။ စစ္တမ္းက ေတြ႔ရွိသညမ္ွာ  
အစၥလာမ္ဘာသာႏွင္ ့ မြတ္စလင္မ်ားကုိ တစ္ပုစံံတည္းလုိလုိ အထင္အျမင္လြဲမွားမႉမ်ားသည ္နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳ င္း 
ႏွင္ ့က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနေၾကာင္းျဖစ္သည္။165 
 
ဤအခ်က္မ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္ကာ မဘသက တစ္ႏုငိင္ံလံုးအႏံွ ႔ ဥပေဒေတာင္းဆုိမႉတစခ္ုကို  ျပဳလုပခ္ဲ့ရာတြင ္
လက္မွတ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာေကာက္ခံျခင္း၊ အပတ္စဥႏ္ွင့္ ႏစွ္ပတ္တစ္ခါထုတ္ စာနယ္ဇင္းမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာစာရြက္မ်ား၊ 
ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင္ ့စာအပု္မ်ား ထုတ္ေဝျခင္း၊ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ လူမ်ားက ဆႏၵျပပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ဘုန္းႀကီးမ်ားက 
တရားပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ လူမ်ားက ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ညီလာခံမ်ား က်င္းပျခင္း၊ လူထုႏီွးေႏွာတုိငပ္ငမ္ႉမ်ား 
ျပဳလုပျ္ခင္း၊ သတင္းစာရွင္းလင္းျခင္း၊ ဓါတ္ပုျံပပြဲမ်ား ျပသျခင္း၊ ဓါတ္ပုမံ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ သီခ်င္းမ်ား  
ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ရပု္ရငွဇ္ာတ္ကားမ်ား ရိုက္ကူးျဖန္႔ခ်ီျခင္းႏငွ့္ လူမႉကြန္ယက္မ်ားကုိ  အသံုးျပဳျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ 
ယင္းက့ဲသုိ႔ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ မၾကဳစံဖူး လႉပ္ရွားမႉက အရာသံုးခုကုိ လုပေ္ဆာငခ္ဲ့သည္။ 
ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားကုိ မြတ္စလင္ဆုိငမ္်ားမွ မဝယ္ေအာင္ တုိက္တြန္းသည္။ ဗဒုၶဘာသာကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ 
ဥပေဒေလးခုကို ေတာင္းဆုိသည္။ ၎တုိ႔ကုိ မေထာက္ခံခဲေ့သာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏငွ့္အမ်ိဳ းသားဒီမို
ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီကုိ ေဝဖန္တုိက္ခိုက္သည္။ ဗဒုၶဘာသာကုိ အစၥလာမ္ဘာသာမွ ၎တုိ႔ စြပစ္ဲြေနသလုိ 
လႊမ္းမိုးသြားျခင္းကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ လက္နက္ကိရိယာတစ္ခအုေနျဖ င့္ ဥပေဒေလးခုကုိ 
ရညရ္ြယ္ထားခဲ့သည္။ ၎တုိ႔မွာ လူဦးေရတုိးပြားႏႉန္းထိန္းညွိျခင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႉဥပေဒ၊ 
ကုိးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိငရ္ာဥပေဒ၊ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝငမ္နိ္းမမ်ားအထူးထိမ္းျမားျခင္းဆုိငရ္ာဥပေဒႏွင္ ့
တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သံုးျခင္းဆုိငရ္ာဥပေဒတုိ႔ျဖစ္ၾကၿပီး ေနာက္ဆံုး ၂၀၁၅ ခႏွုစ ္ေမလ ၁၉ ရက္၊ 
ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္တုိ႔တြင္ အသီးသီး ဥပေဒမ်ား 
ျဖစ္လာၾကသည္။166သမၼတဦးသိန္းစိနႏ္ငွ့္ ျပည္ေထာငစ္ုၾကံ႕ခိငုေ္ရးႏွင္ ့ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီက လႊမ္းမိုးထ
ားေသာ လႊတ္ေတာ္ က မဘသႏွင့္ ၎၏ ေနာက္လုိက္မ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ လုိက္ေလ်ာလုိက္ျ
ခင္းမွာ သိသာေနသည္။ ႏိဝုင္ဘာလ  ၈ 
ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ လမ်ားႏွင့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္  မဘသက 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏငွ့္ ၎၏ ပါတီကုိ မြတ္စလင္လုိလားေသာပါတီဟု စြပ္စြဲေျပာဆုိၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔  

                                                
163 Inquiry Commission on Sectarian Violence in Rakhine State, Final Report. 
164 Matt Schissler, Matthew J Walton, and Phyu Phyu Thi, Threat and Virtuous Defence: Listening to Narratives of Religious Conflict in Six 
Myanmar Cities, M.MAS Working Paper 1:1 (St Antony’s College, Oxford University, July 2015). 
165 Kyaw Yin Hlaing, “A Plural Society Revisited: The Misapprehension of Muslim Burmese by Buddhist Burmese,” in Nation Building in 
Myanmar (pp. 133–64) (2nd ed., Yangon: Myanmar Peace Center, 2014). 
166 Ronan Lee, “The Dark Side of Liberalization: How Myanmar's Political and Media Freedoms Are Being Used to Limit Muslim Rights,” 
Islam and Christian-Muslim Relations 27(2) (2016), pp. 195-211; Iselin Frydenlund, “The Birth of Buddhist Politics of Religious Freedom 
in Myanmar,” Journal of Religious and Political Practice 4 (1) (2018), pp. 107-121; Iselin Frydenlund, “Religious Liberty for Whom? The 
Buddhist Politics of Religious Freedom during Myanmar's Transition to Democracy,” Nordic Journal of Human Rights 35(1) (2017), pp. 
55-73; Melissa Crouch, “Promiscuity, Polygyny, and the Power of Revenge: The Past and Future of Burmese Buddhist Law in Myanmar’ 
Asian Journal of Law and Society 3(1) (2016), pp. 85-104. 

တုိက္ခိုက္လာခဲ့သည္။167  ယင္းက မဘသသည္ သမၼတဦးသိန္းစနိ၏္ ေပၚေပၚတင္တင ္သုိ႔မဟုတ္ သုိသုိဝွက္ဝွက္ 
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားဆုိသည့္ မွန္းဆခ်က္ကုိသက္ေသထူလုိက္သလုိ ျဖစခ္ဲ့ၿပီး ေတြးၾကည့္လွ်င ္ျပညေ္ထာင္
စုၾက့ံခုိငေ္ရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကုိပါ ေထာက္ခံသလုိ ျဖစေ္နသည္။သုိ႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပပ္ါ
တီသည ္မြတ္စလင္လုိလားေသာပါတီဟုေသာ စြပ္စြဲခ်က္က ပါတီကုိ ၂၀၁၅ ခႏွုစ ္ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည္ ့
အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြအတြက္မြတ္စလင္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစေ္ယာက္ကုိမ ွမေရြးခ်ယ္ေအာင္ (အပု္
ခ်ဳပ္ေနေသာ ျပည္ေထာငစ္ုၾက့ံခုိင္ ေရးႏွင္ ့ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီေရာ မေရြးခ်ယ္ခဲ့) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေစခဲ့သည္။168 
 
မဘသႏွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရနႏ္ွင္ ့၎ကုိ ရပ္တန္႔ေစရန ္ေမတၱာရပခ္ႏုိံင္ေစဖို႔ သာသနာေရးႏွင္ ့
ယဥ္ေက်းမႉဝန္ႀကီးဌာန169ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ကုိက မဘသ၏ ဥကၠဌဆရာေတာ္ ရြာမဆရာေတာ္ကုိ ၎သီတင္း 
သံုးေနထုိငရ္ာ ေက်ာင္းတုိက္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၄ ရက္ေန႔တြင ္သြားေရာက္ဖူးေျမွာ္ခဲ့သည္။170 သုိ႔ရာတြင္ 
မၾကာခငပ္င္ ဦးေအာင္ကုိသည္ မဘသကို ဂ်ဴလုိင္လတြင ္ျပင္းထန္စြာ သတိေပးခဲ့သည္။171 အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစီ 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ခန္႔ထားခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကလည္း  မဘသ 
မလုိအပ္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲျ့ပနေ္သာေၾကာင့္ ၎ကုိ မဘသကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ မဘသႏွင့္ စိတ္တူကုိယ္တူ 
အဖြဲ႔မ်ားက ဆႏၵျပခဲ့သည္။172 ေျပာင္းလဲလာေနေသာ ႏိငုင္ံေရးအေျခအေန ႏငွ့္ ဦးေအာင္ကိုေၾကာင့္ျဖစ္ဟန္တူၿပီး 
မဟနက ဂ်ဴလုိင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ မဘသသည္ တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ သံဃာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု 
မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။173 မဘသက လက္မေလွ်ာ့ဘဲ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ေႏွာင္းပိငု္းတြင္ ေလးႏွစ္ ျပည့္  
ႏွစပ္တ္လည္ အစည္းအေဝးႀကီးတစ္ခကိုု က်င္းပရန္ပင္ ျပင္ဆငလ္ာသည္။ အစိုးရ၏ တုိက္တြန္း ခ်က္ေၾကာင့္  
ျဖစ္ဟန္တူၿပီး မဟနသည ္ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင ္အမိန္႔တစခ္ကုို174 ထုတ္ျပန္ၿပီး မဘသဆုိေသာ အမည္ကုိ  
ဖ်က္သိမ္းခိုင္းလုိက္ၿပီး မဘသ၏ ေခါင္းစဥေ္အာက္တြင္  လုပေ္ဆာင္သည့္  အရာအားလံုးကုိ ရပ္တန္႔ခုိင္း 
လုိက္သည္။175  
 
မဘသက အမိန္႔ကုိ နာခၿံပီး ၎၏ အမည္ကုိ သံုးစြဲျခင္းကုိ ရပတ္န္႔လုိက္ေသာ္လည္း ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရငွ္းဆုိ 
ေသာ အမည္သံုးကာ အဖြဲ႔အစည္းအသစ္တစခ္ ုအသြင ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းလုိက္သည္။ ဦးေအာင္ကုိက ယင္းသုိ႔  
လုပ္သည္ကုိ ေဝဖနခ္ဲ့ၿပီး မဟန၏ အမနိ္႔မွာ မဘသလႉပရ္ွားမႉ၏ အသြငႏ္ွင့္ လုပေ္ဆာငခ္်က္ ႏစွ္ ခုလံုးကုိ 
ဘယ္အမည္ပ ဲသံုးသံုး တားျမစ္ေသာ တိက်သည့္ အမိန္႔ဟု တံု႔ျပနခ္ဲ့သည္။176 ထုိအမနိ္႔ကုိ မထုတ္ျပန္မီကတည္းက 
မဘသသည္ ဓမၼဝံသာႏုရကၡိတ (မွန္ကန္ေသာ မ်ိဳးခ်စမ္်ားအသင္း) ဟူေသာ လူမ်ားသက္သက္သာ ပါဝင္သည့္ 
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ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လူ လႉပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ေနရာအႏွ႔ံေတြ႔ရေ သာ 
သဗ္လီးဂ္ဂ်မားအတ္လႉပရ္ွားမႉ163၏ တစိတ္တပိငု္း အားေပးမႉေၾကာ င့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႉ၊ စားေသာက္ပု၊ံ 
လူမႉအေလ့အက်င့္မ်ားစသျဖင့္တြင ္မြတ္စလင္မ်ားက ပိမုို အစၥလာမ္ဆန္လာၾကသည္ဟု ေန႔တဓူဝဘဝတြင္  
မြတ္စလင္မ်ားကို ေတြ႔ျမင္ထင္ျမင္ယူဆထားၾကၿပီးသား ဗုဒၶဘာသာဝငအ္မ်ားအျပား အေနျဖင့္လည္း ထုိ 
မြတ္စလင္မ်ား၏ ဘာသာေရးကုိင္းရွိဳင္းမႉကုိၾကည္႔၍ ဗဒုၶဘာသာျမနမ္ာႏုိင္ငံကုိ မြတ္စလငမ္်ားက 
အစၥလာမ္ဇာတ္သြင္းရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဆုိသည္ကို ယံုၾကညလ္ာၾကသည္။164 အမွန္တကယ္မွာ မြတ္စလငမ္်ား၏ 
အမအူက်င့္ကုိ လုိသည္ထက္ပိုၿပီး ဘာသာေရးအယူသည္းၿပီး လူမႉေရးတြင္ ခြက်သည္ဟူေသာ အျမင္မ်ိဳ း 
ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားအၾကားတြင ္ရွိေနသညမ္ွာ ယခုမမွဟုတ္ေပ။ ထုိက့ဲသုိ႔ ေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္  အထင္အျမင ္
လြဲတတ္ေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ထုိစဥ္က တစ္ခုတည္းသာ ရွမိည္ျဖစေ္သာ ၂၀၀၃ ခႏွုစ္က ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၅၀၀ 
ႏွင့ ္ေမးျမန္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းတစခ္ုကလည္း ေတြ႔ရွခိဲသ့ည္။ စစ္တမ္းက ေတြ႔ရွိသညမ္ွာ  
အစၥလာမ္ဘာသာႏွင္ ့ မြတ္စလင္မ်ားကုိ တစ္ပုစံံတည္းလုိလုိ အထင္အျမင္လြဲမွားမႉမ်ားသည ္နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳ င္း 
ႏွင္ ့က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနေၾကာင္းျဖစ္သည္။165 
 
ဤအခ်က္မ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္ကာ မဘသက တစ္ႏုငိင္ံလံုးအႏံွ ႔ ဥပေဒေတာင္းဆုိမႉတစခ္ုကို  ျပဳလုပခ္ဲ့ရာတြင ္
လက္မွတ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာေကာက္ခံျခင္း၊ အပတ္စဥႏ္ွင္ ့ႏစွ္ပတ္တစ္ခါထုတ္ စာနယ္ဇင္းမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာစာရြက္မ်ား၊ 
ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင္ ့စာအပု္မ်ား ထုတ္ေဝျခင္း၊ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ လူမ်ားက ဆႏၵျပပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ဘုန္းႀကီးမ်ားက 
တရားပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ လူမ်ားက ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ညီလာခံမ်ား က်င္းပျခင္း၊ လူထုႏီွးေႏွာတုိငပ္ငမ္ႉမ်ား 
ျပဳလုပျ္ခင္း၊ သတင္းစာရွင္းလင္းျခင္း၊ ဓါတ္ပုျံပပြဲမ်ား ျပသျခင္း၊ ဓါတ္ပုမံ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ သီခ်င္းမ်ား  
ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ရပု္ရငွဇ္ာတ္ကားမ်ား ရိုက္ကူးျဖန္႔ခ်ီျခင္းႏငွ့္ လူမႉကြန္ယက္မ်ားကုိ  အသံုးျပဳျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ 
ယင္းက့ဲသုိ႔ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ မၾကဳစံဖူး လႉပ္ရွားမႉက အရာသံုးခုကုိ လုပေ္ဆာငခ္ဲ့သည္။ 
ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားကုိ မြတ္စလင္ဆုိငမ္်ားမွ မဝယ္ေအာင္ တုိက္တြန္းသည္။ ဗဒုၶဘာသာကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ 
ဥပေဒေလးခုကို ေတာင္းဆုိသည္။ ၎တုိ႔ကုိ မေထာက္ခံခဲေ့သာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏငွ့္အမ်ိဳ းသားဒီမို
ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီကုိ ေဝဖန္တုိက္ခိုက္သည္။ ဗဒုၶဘာသာကုိ အစၥလာမ္ဘာသာမွ ၎တုိ႔ စြပစ္ဲြေနသလုိ 
လႊမ္းမိုးသြားျခင္းကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ လက္နက္ကိရိယာတစ္ခအုေနျဖ င့္ ဥပေဒေလးခုကုိ 
ရညရ္ြယ္ထားခဲ့သည္။ ၎တုိ႔မွာ လူဦးေရတုိးပြားႏႉန္းထိန္းညွိျခင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႉဥပေဒ၊ 
ကုိးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိငရ္ာဥပေဒ၊ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝငမ္နိ္းမမ်ားအထူးထိမ္းျမားျခင္းဆုိငရ္ာဥပေဒႏွင္ ့
တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သံုးျခင္းဆုိငရ္ာဥပေဒတုိ႔ျဖစ္ၾကၿပီး ေနာက္ဆံုး ၂၀၁၅ ခႏွုစ ္ေမလ ၁၉ ရက္၊ 
ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္တုိ႔တြင္ အသီးသီး ဥပေဒမ်ား 
ျဖစ္လာၾကသည္။166သမၼတဦးသိန္းစိနႏ္ငွ့ ္ျပည္ေထာငစ္ုၾကံ႕ခိငုေ္ရးႏွင္ ့ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီက လႊမ္းမိုးထ
ားေသာ လႊတ္ေတာ္ က မဘသႏွင့္ ၎၏ ေနာက္လုိက္မ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ လုိက္ေလ်ာလုိက္ျ
ခင္းမွာ သိသာေနသည္။ ႏိဝုင္ဘာလ  ၈ 
ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ လမ်ားႏွင္ ့ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္  မဘသက 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏငွ့္ ၎၏ ပါတီကုိ မြတ္စလင္လုိလားေသာပါတီဟု စြပ္စြဲေျပာဆုိၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔  
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တုိက္ခိုက္လာခဲ့သည္။167  ယင္းက မဘသသည္ သမၼတဦးသိန္းစနိ၏္ ေပၚေပၚတင္တင ္သုိ႔မဟုတ္ သုိသုိဝွက္ဝွက္ 
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားဆုိသည့္ မွန္းဆခ်က္ကုိသက္ေသထူလုိက္သလုိ ျဖစခ္ဲ့ၿပီး ေတြးၾကည့္လွ်င ္ျပညေ္ထာင္
စုၾက့ံခုိငေ္ရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကုိပါ ေထာက္ခံသလုိ ျဖစေ္နသည္။သုိ႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပပ္ါ
တီသည ္မြတ္စလင္လုိလားေသာပါတီဟုေသာ စြပ္စြဲခ်က္က ပါတီကုိ ၂၀၁၅ ခႏွုစ ္ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည္ ့
အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြအတြက္မြတ္စလင္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစေ္ယာက္ကုိမ ွမေရြးခ်ယ္ေအာင္ (အပု္
ခ်ဳပ္ေနေသာ ျပည္ေထာငစ္ုၾက့ံခုိင္ ေရးႏွင္ ့ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီေရာ မေရြးခ်ယ္ခဲ့) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေစခဲ့သည္။168 
 
မဘသႏွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရနႏ္ွင္ ့၎ကုိ ရပ္တန္႔ေစရန ္ေမတၱာရပခ္ႏုိံင္ေစဖို႔ သာသနာေရးႏွင္ ့
ယဥ္ေက်းမႉဝန္ႀကီးဌာန169ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ကုိက မဘသ၏ ဥကၠဌဆရာေတာ္ ရြာမဆရာေတာ္ကုိ ၎သီတင္း 
သံုးေနထုိငရ္ာ ေက်ာင္းတုိက္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၄ ရက္ေန႔တြင ္သြားေရာက္ဖူးေျမွာ္ခဲ့သည္။170 သုိ႔ရာတြင္ 
မၾကာခငပ္င္ ဦးေအာင္ကုိသည္ မဘသကို ဂ်ဴလုိင္လတြင္ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးခဲ့သည္။171 အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစ ီ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ခန္႔ထားခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကလည္း  မဘသ 
မလုိအပ္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲျ့ပနေ္သာေၾကာင့္ ၎ကုိ မဘသကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ မဘသႏွင့္ စိတ္တူကုိယ္တူ 
အဖြဲ႔မ်ားက ဆႏၵျပခဲ့သည္။172 ေျပာင္းလဲလာေနေသာ ႏိငုင္ံေရးအေျခအေန ႏငွ့္ ဦးေအာင္ကိုေၾကာင့္ျဖစ္ဟန္တူၿပီး 
မဟနက ဂ်ဴလုိင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ မဘသသည္ တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ သံဃာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု 
မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။173 မဘသက လက္မေလွ်ာ့ဘဲ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ေႏွာင္းပိငု္းတြင္ ေလးႏွစ္ ျပည့္  
ႏွစပ္တ္လည္ အစည္းအေဝးႀကီးတစ္ခကိုု က်င္းပရန္ပင္ ျပင္ဆငလ္ာသည္။ အစိုးရ၏ တုိက္တြန္း ခ်က္ေၾကာင့္  
ျဖစ္ဟန္တူၿပီး မဟနသည ္ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင ္အမိန္႔တစခ္ကုို174 ထုတ္ျပန္ၿပီး မဘသဆုိေသာ အမည္ကုိ  
ဖ်က္သိမ္းခိုင္းလုိက္ၿပီး မဘသ၏ ေခါင္းစဥေ္အာက္တြင္  လုပေ္ဆာင္သည့္  အရာအားလံုးကုိ ရပ္တန္႔ခုိင္း 
လုိက္သည္။175  
 
မဘသက အမိန္႔ကုိ နာခၿံပီး ၎၏ အမည္ကုိ သံုးစြဲျခင္းကုိ ရပတ္န္႔လုိက္ေသာ္လည္း ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရငွ္းဆုိ 
ေသာ အမည္သံုးကာ အဖြဲ႔အစည္းအသစ္တစခ္ ုအသြင ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းလုိက္သည္။ ဦးေအာင္ကုိက ယင္းသုိ႔  
လုပ္သည္ကုိ ေဝဖနခ္ဲ့ၿပီး မဟန၏ အမနိ္႔မွာ မဘသလႉပရ္ွားမႉ၏ အသြငႏ္ွင့္ လုပေ္ဆာငခ္်က္ ႏစွ္ ခုလံုးကုိ 
ဘယ္အမည္ပ ဲသံုးသံုး တားျမစ္ေသာ တိက်သည့္ အမိန္႔ဟု တံု႔ျပနခ္ဲ့သည္။176 ထုိအမနိ္႔ကုိ မထုတ္ျပန္မီကတည္းက 
မဘသသည္ ဓမၼဝံသာႏုရကၡိတ (မွန္ကန္ေသာ မ်ိဳးခ်စမ္်ားအသင္း) ဟူေသာ လူမ်ားသက္သက္သာ ပါဝင္သည့္ 
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အဖြဲ႔တစ္ခုကုိ ၂၀၁၄ ခႏွုစ္ကတည္းက ရွေိနၿပီးျဖစ္သည္ ့လူမ်ားသာ ပါသည့္ မဘသ၏  အဖြဲ႔ခြဲတစခ္မုွေန၍ 
နာမည္ေျပာင္းကာ ဖြဲ႔လုိက္ၿပီးျဖစ္သည္။ ဓမၼဝံသာႏုရကၡိတအဖြဲ႔ဝင္အမ်ားအျပားက ၎တုိ႔သည္  ၁၃၅-မ်ိဳးခ်စ္ပါတီဟု 
အမည္ေပးထားသည့္ ႏိုငင္ံေရးပါတီတစခ္ုကုိ တညေ္ထာငမ္ညျ္ဖစေ္ၾကာင္း ေၾကညာသည္။177 မဘသ၏ 
မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အဖြဲ႔ခြဲမ်ားက ၎တုိ႔သည္ မဘသအမည္ကုိ ဆက္လက္သံုးစြဲ
မည ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ထုိသုိ႔ အသံုးျပဳခြင့္ေပးရန ္
ျပည္ထဲေရးဝနႀ္ကီးဌာနကို ေလွ်ာက္ထားမည္ဟု ဆုိသည္။178 
 
မဘသထုတ္ေဝခဲ့သည့္ အပတ္စဥ္ထုတ္ႏငွ့္ ႏွစပ္တ္တစခ္ါထုတ္ဂ်ာနယ္မ်ားတြင ္အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္  
မြတ္စလင္မ်ားကိုသာမက ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝငမ္်ားကုိပါ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး ယင္းတုိ႔မွာ 
ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အလြန္ရန္လုိေသာ အစၥလာမ္ႏငွ္ ့မြတ္စလငမ္နု္းတီးေရးႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ 
ခရစ္ယာန္မနု္းတီးေရး အယူအဆသည ္မဘသက လြနခ္ဲေ့သာ ေလးႏွစ္ကတည္းက ျဖန္႔ခ်ီလာခဲၿ့ပီး ၾကြင္းက်န္ 
ရစေ္နသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတုိငမ္ႏွီစ္မ်ားႏွင့္ လမ်ားတြင ္မဘသက  
ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ တားျမစခ္်က္မ်ားကို ဂရုမစိုက္ဘဲ ဘာသာေရးကုိ ႏိုငင္ံေရးတြင္ သံုးခဲ့သည္။179 
အမ်ားအားျဖင္ ့မြတ္စလင္မနု္းတီးေရးကိုသာ ဦးတည္သည့္ စကားမ်ားႏွင့္ အျပဳအမမူ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ဦးတည္တုိက္ခိက္ုေလ့မရွိရာမွ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဟငန္ရီဗန္ထီးယူကုိ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပပ္ါတီမွ 
ခန္႔လုိက္ေသာအခါ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ျမနမ္ာအမ်ိဳ းသားေရးကြန္ယက္ႏငွ္ ့မ်ိဳးခ်စ္ျမနမ္ာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢတုိ႔က 
၂၀၁၆ ခႏွုစ ္ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုိသုိ႔ရာထူးခန္႔ထားမႉကုိ ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပ၍ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။180 
 
အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရသည္ မဟနမွတဆင့္ အျငင္းအခုနအ္ျဖစရ္ဆံုးႏွင့္ မဘသ၏ လူသိအမ်ားဆံုး 
 ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ အရငွဝ္ီရသူကုိလည္း လူသိမ်ားေသာ မြတ္စလင ္အေျခခံဥပေဒပညာရငွ္တစဥ္ီးျဖစ္သည့္ 
အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အတုိငပ္င္ခံ ဦးကုိနီကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇနန္ဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင ္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ 
ရာတြင္ ပါဝငခ္ဲေ့သာ လူသတ္သမားမ်ားကုိ လူမႉကြန္ယက္တြင ္ခ်ီးမြမ္းခဲမ့ႉကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ အေရးယူ 
မႉျပဳလုပခ္ဲ့သည္။181 မဟနက ယင္းဘုန္းႀကီးကို တရားေဟာျခင္းမ ွတစ္ႏစွ္ပိတ္ပင္လုိက္သည္။182 အမနိ္႔ကုိ 
ဖီဆန္သည့္အေနႏွင့္ အရငွ္ဝရီသူက တရားပြဲမ်ားတြင္ ပလႅင္ေပၚတြင္ ႏႉတ္ပိတ္၍ ထုိင္ေနစဥ ္ေနာက္တြင ္
၎ေဟာထားေသာ တရားမ်ားကို ဖြင့္ျပထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားဘုန္းႀကီးတစပ္ါးကုိ  ၎ကုိယ္စား 
တရားေဟာခိုင္းထားသည္။183 မဟနဥကၠဌဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္က အရငွ္ဝရီသူအေနႏွင္ ့ေထာငခ္်ျခင္း  
ခံရႏုိင္သည္ဟု ထုတ္ေျပာျပီး သတိေပးခဲ့သည္။184 စစခ်င္းက အစိုးရက အရွငဝ္ရီသူကို တရားစြဲမည္ဟု  
ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း  ေနာက္ထပ ္အေရးယူမႉမျပဳခဲေ့တာ့ေပ။185 ထုိက့ဲသုိ႔ မဘသႏွင္ ့အရွငဝ္ရီသူတုိ႔ကုိ အေရးယူမႉ 
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မ်ားေၾကာင့္ ေမလတြင ္ဆႏၵျပမႉမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဦးေအာင္ကုိ ကုိ ေတာင္းပနခ္ိငု္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ႏႉတ္ထြက္ခိငု္းျခင္း မ်ား 
လုပ္ခဲ့သည္။186 ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင ္အမ်ိဳ းသားေရးလႉပ္ရွားသူ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ လူအခ်ိဳ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
တန္ခုိးအၾကီးဆံုး ဘုရားႏွစ္ဆူျဖစ္သည့္ ရန္ကုနရ္ွိ ေရႊတိဂုံဘုရားေျခရင္းႏငွ္ ့မႏၱေလးမဟာမုနိဘုရားႀကီးဝင္းထဲတြင ္
စခန္းခ်ကာ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရကို ဆႏၵျပၾကသည္။ ဦးေအာင္ကုိ၏ ဝန္ႀကီးဌာနက ၾသဂုတ္လ ၃ 
ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရသည ္ဗဒုၶဘာသာေကာင္းက်ိဳးကုိ ေဆာငေ္နသည္ဟု ကာကြယ္ၿပီး 
မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္တြင ္ဆႏၵျပေနသည့္ ဘုန္းႀကီး ၃၅ ပါး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အစစ္အမွန္ကို ေမးခြန္းထုတ္ကာ 
 ေနာက္ကြယ္တြင ္ ပါေနႏုိငေ္သာ လက္မ်ားရွိႏုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။187 မႏၱေလးဆႏၵျပပြဲကုိ အစိုးရ က 
အငအ္ားသံုးၿဖိဳခြဲခဲ့ကာ ဘုန္းႀကီး ဆယ့္တစပ္ါးႏွင့္ မိန္းမႏွစ္ေယာက္ကုိ ထိန္းသိမ္းခဲရ့ာကေန ရန္ကုန္ရွိ 
ဆႏၵျပပဲြကုိ ဘုန္းႀကီးမ်ားကုိယ္တုိင္က ရုတ္သိမ္းလုိက္သည္။188  
 
လြန္ခဲေ့သာ ေလးႏွစ္သုိ႔မဟုတ္ ေလးႏွစ္ထက္ပိုေသာ ကာလမ်ားအတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားကို 
ဦးတည္တုိက္ခိုက္ေသာ မဘသႏွင့္ ၎ႏွင့္ စိတ္တူကုိယ္တူ အဖြဲ႔မ်ား၏ စကားမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားသည္ 
မြတ္စလင္မ်ား၏ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ကုိ ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းႏငွ့္ ဖိႏိွပ္ျခင္းဟုတ္ မဟုတ္သည္ ထပခ္ါတလဲလဲ 
ေပၚလာေနေသာ ေမးခြန္းတစခ္ုျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႉမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည္ဟု  
စြပစ္ြဲခံရစဥ္က မဘသက ႀကိမဖ္န္မ်ားစြာ တုိက္ရုိက္ေရာ သြယ္ဝိက္ုပါ ပါဝင္ခဲမ့ႉမရွေိၾကာင္း ျငင္းဆနခ္ဲ့သည္။189 
သုိ႔ရာတြင္ မဘသ၏ လုပေ္ဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားျဖစ္သည့္ 
 ျမနမ္ာအမ်ိဳ းသားေရးကြန္ယက္ႏငွ္ ့
မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢတုိ႔သည္အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ေစာ္ကားမႉႏွင္ ့မြတ္စလင္မ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံ
မႉမ်ား ႀကိမဖ္နမ္်ားစြာ ျပဳလုပခ္ဲ့သည္။ မြတ္စလင္ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ လူေနအမိမ္်ားကို ဝင္ေရာက္ၿပီး 
စစေ္ဆးမႉမ်ား ျပဳလုပခ္ဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မြတ္စလင္တို႔၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခရံမႉမ်ားျဖစေ္ပၚခဲ့သည္။ 
၎တုိ႔ျပဳလုပခ္ဲ့ေသာ ကိစၥမ်ားမွာ မြတ္စလင္မ်ားအဓိကလုပ္ကုိင္ၾကသည့္ သားသတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိတ္ပင္တား
ဆီးျခင္း၊190 အေမရိကန္သံရုံးမ ွ‘ရိုဟင္ဂ်ာ’စာလံုး သံုစြဲမႉကုိ ဆႏၵျပျခင္း၊191 မေလးရာွးမွ ေရာက္လာသည့္  
ရိုဟငဂ္်ာတုိ႔အတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားတင္ေဆာင္လာသည္ ့သေဘာၤကုိ ဆႏၵျပျခင္း။192 ဘုရားပြဲမ်ားစသည္ ့
ဗုဒၶဘာသာပတ္ဝန္းက်ငမ္်ားမ ွမြတ္စလငေ္စ်းသညမ္်ားကို အငအ္ားသံုး၍ ဖယ္ရွားျခင္း၊193 ေရႊတိဂုံဘုရားရွ ိ
ဗုဒၶဘာသာဆုိင္တစ္ဆုိင္ကုိ မြတ္စလင္တစဥ္ီးထံမ ွပစၥည္းမ်ား ယူေရာင္းသည္ဟုဆုိကာ ဝငေ္ရာက္စစ္ေဆးျခင္း၊194 
တမနေ္တာ္ေန႔အခမ္းအနားက်င္းပေနသည္ ့မြတ္စလင္ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ားကုိ ဝငေ္ရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊195 
ဗလီမ်ား၊ အစၥလာမ္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အိမမ္်ားကို စစ္ေဆးျခင္း196ႏွင္ ့အစၥလာမစ္ာသငေ္က်ာင္းမ်ားႏွင့္ 
ဗလီမ်ားကို တရားမဝင္တည္ေဆာက္ထားသည္ဟု ဆုိကာ ဝငေ္ရာက္စစေ္ဆးျခင္း197တုိ႔ျဖစ္သည္။  
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အဖြဲ႔တစ္ခုကုိ ၂၀၁၄ ခႏွုစ္ကတည္းက ရွေိနၿပီးျဖစ္သည္ ့လူမ်ားသာ ပါသည့္ မဘသ၏  အဖြဲ႔ခြဲတစခ္မုွေန၍ 
နာမည္ေျပာင္းကာ ဖြဲ႔လုိက္ၿပီးျဖစ္သည္။ ဓမၼဝံသာႏုရကၡိတအဖြဲ႔ဝင္အမ်ားအျပားက ၎တုိ႔သည္  ၁၃၅-မ်ိဳးခ်စ္ပါတီဟု 
အမည္ေပးထားသည့္ ႏိုငင္ံေရးပါတီတစခ္ုကုိ တညေ္ထာငမ္ညျ္ဖစေ္ၾကာင္း ေၾကညာသည္။177 မဘသ၏ 
မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အဖြဲ႔ခြဲမ်ားက ၎တုိ႔သည္ မဘသအမည္ကုိ ဆက္လက္သံုးစြဲ
မည ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ထုိသုိ႔ အသံုးျပဳခြင့္ေပးရန ္
ျပည္ထဲေရးဝနႀ္ကီးဌာနကို ေလွ်ာက္ထားမည္ဟု ဆုိသည္။178 
 
မဘသထုတ္ေဝခဲ့သည့္ အပတ္စဥ္ထုတ္ႏငွ့္ ႏွစပ္တ္တစခ္ါထုတ္ဂ်ာနယ္မ်ားတြင ္အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္  
မြတ္စလင္မ်ားကိုသာမက ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝငမ္်ားကုိပါ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး ယင္းတုိ႔မွာ 
ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အလြန္ရန္လုိေသာ အစၥလာမ္ႏငွ္ ့မြတ္စလငမ္နု္းတီးေရးႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ 
ခရစ္ယာန္မနု္းတီးေရး အယူအဆသည ္မဘသက လြနခ္ဲေ့သာ ေလးႏွစ္ကတည္းက ျဖန္႔ခ်ီလာခဲၿ့ပီး ၾကြင္းက်န္ 
ရစေ္နသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတုိငမ္ႏွီစ္မ်ားႏွင့္ လမ်ားတြင ္မဘသက  
ဖြဲ႔စည္္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ တားျမစခ္်က္မ်ားကို ဂရုမစိုက္ဘဲ ဘာသာေရးကုိ ႏိုငင္ံေရးတြင္ သံုးခဲ့သည္။179 
အမ်ားအားျဖင္ ့မြတ္စလင္မနု္းတီးေရးကိုသာ ဦးတည္သည့္ စကားမ်ားႏွင့္ အျပဳအမမူ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ဦးတည္တုိက္ခိက္ုေလ့မရွိရာမွ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဟငန္ရီဗန္ထီးယူကုိ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပပ္ါတီမွ 
ခန္႔လုိက္ေသာအခါ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ျမနမ္ာအမ်ိဳ းသားေရးကြန္ယက္ႏငွ္ ့မ်ိဳးခ်စ္ျမနမ္ာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢတုိ႔က 
၂၀၁၆ ခႏွုစ ္ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုိသုိ႔ရာထူးခန္႔ထားမႉကုိ ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပ၍ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။180 
 
အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရသည္ မဟနမွတဆင့္ အျငင္းအခုနအ္ျဖစရ္ဆံုးႏွင့္ မဘသ၏ လူသိအမ်ားဆံုး 
 ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ အရငွဝ္ီရသူကုိလည္း လူသိမ်ားေသာ မြတ္စလင္ အေျခခံဥပေဒပညာရငွ္တစဥ္ီးျဖစ္သည့္ 
အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အတုိငပ္င္ခံ ဦးကုိနီကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇနန္ဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင ္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ 
ရာတြင္ ပါဝငခ္ဲေ့သာ လူသတ္သမားမ်ားကုိ လူမႉကြန္ယက္တြင ္ခ်ီးမြမ္းခဲမ့ႉကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ အေရးယူ 
မႉျပဳလုပခ္ဲ့သည္။181 မဟနက ယင္းဘုန္းႀကီးကို တရားေဟာျခင္းမ ွတစ္ႏစွ္ပိတ္ပင္လုိက္သည္။182 အမနိ္႔ကုိ 
ဖီဆန္သည့္အေနႏွင့္ အရငွ္ဝရီသူက တရားပြဲမ်ားတြင္ ပလႅင္ေပၚတြင္ ႏႉတ္ပိတ္၍ ထုိင္ေနစဥ ္ေနာက္တြင ္
၎ေဟာထားေသာ တရားမ်ားကို ဖြင့္ျပထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားဘုန္းႀကီးတစပ္ါးကုိ  ၎ကုိယ္စား 
တရားေဟာခိုင္းထားသည္။183 မဟနဥကၠဌဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္က အရငွ္ဝရီသူအေနႏွင္ ့ေထာငခ္်ျခင္း  
ခံရႏုိင္သည္ဟု ထုတ္ေျပာျပီး သတိေပးခဲ့သည္။184 စစခ်င္းက အစိုးရက အရွငဝ္ရီသူကို တရားစြဲမည္ဟု  
ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း  ေနာက္ထပ ္အေရးယူမႉမျပဳခဲေ့တာ့ေပ။185 ထုိက့ဲသုိ႔ မဘသႏွင္ ့အရွငဝ္ရီသူတုိ႔ကုိ အေရးယူမႉ 
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မ်ားေၾကာင့္ ေမလတြင ္ဆႏၵျပမႉမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဦးေအာင္ကုိ ကုိ ေတာင္းပနခ္ိငု္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ႏႉတ္ထြက္ခိငု္းျခင္း မ်ား 
လုပ္ခဲ့သည္။186 ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင ္အမ်ိဳ းသားေရးလႉပ္ရွားသူ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ လူအခ်ိဳ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
တန္ခုိးအၾကီးဆံုး ဘုရားႏွစ္ဆူျဖစ္သည့္ ရန္ကုနရ္ွိ ေရႊတိဂုံဘုရားေျခရင္းႏငွ္ ့မႏၱေလးမဟာမုနိဘုရားႀကီးဝင္းထဲတြင ္
စခန္းခ်ကာ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရကို ဆႏၵျပၾကသည္။ ဦးေအာင္ကုိ၏ ဝန္ႀကီးဌာနက ၾသဂုတ္လ ၃ 
ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရသည ္ဗဒုၶဘာသာေကာင္းက်ိဳးကုိ ေဆာငေ္နသည္ဟု ကာကြယ္ၿပီး 
မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္တြင ္ဆႏၵျပေနသည့္ ဘုန္းႀကီး ၃၅ ပါး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အစစ္အမွန္ကို ေမးခြန္းထုတ္ကာ 
 ေနာက္ကြယ္တြင္  ပါေနႏုိငေ္သာ လက္မ်ားရွိႏုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။187 မႏၱေလးဆႏၵျပပြဲကုိ အစိုးရ က 
အငအ္ားသံုးၿဖိဳခြဲခဲ့ကာ ဘုန္းႀကီး ဆယ့္တစပ္ါးႏွင့္ မိန္းမႏွစ္ေယာက္ကုိ ထိန္းသိမ္းခဲရ့ာကေန ရန္ကုန္ရွိ 
ဆႏၵျပပဲြကုိ ဘုန္းႀကီးမ်ားကုိယ္တုိင္က ရုတ္သိမ္းလုိက္သည္။188  
 
လြန္ခဲေ့သာ ေလးႏွစ္သုိ႔မဟုတ္ ေလးႏွစ္ထက္ပိုေသာ ကာလမ်ားအတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားကို 
ဦးတည္တုိက္ခိုက္ေသာ မဘသႏွင့္ ၎ႏွင့္ စိတ္တူကုိယ္တူ အဖြဲ႔မ်ား၏ စကားမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားသည္ 
မြတ္စလင္မ်ား၏ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္ကုိ ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းႏငွ့္ ဖိႏိွပ္ျခင္းဟုတ္ မဟုတ္သည္ ထပခ္ါတလဲလဲ 
ေပၚလာေနေသာ ေမးခြန္းတစခ္ုျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႉမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည္ဟု  
စြပစ္ြဲခံရစဥ္က မဘသက ႀကိမဖ္န္မ်ားစြာ တုိက္ရုိက္ေရာ သြယ္ဝိက္ုပါ ပါဝင္ခဲမ့ႉမရွေိၾကာင္း ျငင္းဆနခ္ဲ့သည္။189 
သုိ႔ရာတြင္ မဘသ၏ လုပေ္ဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားျဖစ္သည့္ 
 ျမနမ္ာအမ်ိဳ းသားေရးကြန္ယက္ႏငွ္ ့
မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢတုိ႔သည္အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ေစာ္ကားမႉႏွင္ ့မြတ္စလင္မ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံ
မႉမ်ား ႀကိမဖ္နမ္်ားစြာ ျပဳလုပခ္ဲ့သည္။ မြတ္စလင္ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ လူေနအမိမ္်ားကို ဝင္ေရာက္ၿပီး 
စစေ္ဆးမႉမ်ား ျပဳလုပခ္ဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မြတ္စလင္တို႔၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခရံမႉမ်ားျဖစေ္ပၚခဲ့သည္။ 
၎တုိ႔ျပဳလုပခ္ဲ့ေသာ ကိစၥမ်ားမွာ မြတ္စလင္မ်ားအဓိကလုပ္ကုိင္ၾကသည့္ သားသတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိတ္ပင္တား
ဆီးျခင္း၊190 အေမရိကန္သံရုံးမ ွ‘ရိုဟင္ဂ်ာ’စာလံုး သံုစြဲမႉကုိ ဆႏၵျပျခင္း၊191 မေလးရာွးမွ ေရာက္လာသည့္  
ရိုဟငဂ္်ာတုိ႔အတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားတင္ေဆာင္လာသည္ ့သေဘာၤကုိ ဆႏၵျပျခင္း။192 ဘုရားပြဲမ်ားစသည္ ့
ဗုဒၶဘာသာပတ္ဝန္းက်ငမ္်ားမ ွမြတ္စလငေ္စ်းသညမ္်ားကို အငအ္ားသံုး၍ ဖယ္ရွားျခင္း၊193 ေရႊတိဂုံဘုရားရွ ိ
ဗုဒၶဘာသာဆုိင္တစ္ဆုိင္ကုိ မြတ္စလင္တစဥ္ီးထံမ ွပစၥည္းမ်ား ယူေရာင္းသည္ဟုဆုိကာ ဝငေ္ရာက္စစ္ေဆးျခင္း၊194 
တမနေ္တာ္ေန႔အခမ္းအနားက်င္းပေနသည္ ့မြတ္စလင္ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ားကုိ ဝငေ္ရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊195 
ဗလီမ်ား၊ အစၥလာမ္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အိမမ္်ားကို စစ္ေဆးျခင္း196ႏွင္ ့အစၥလာမစ္ာသငေ္က်ာင္းမ်ားႏွင့္ 
ဗလီမ်ားကို တရားမဝင္တည္ေဆာက္ထားသည္ဟု ဆုိကာ ဝငေ္ရာက္စစေ္ဆးျခင္း197တုိ႔ျဖစ္သည္။  

                                                
186 Nyan Hlaing Lynn, “Nationalists Demand Religion Minister Resign, Promise More Protests,” Frontier Myanmar, May 22, 2017, 
https://frontiermyanmar.net/en/nationalists-demand-religion-minister-resign-promise-more-protests. 
187 Ministry of Religious Affairs and Culture Statement, August 3, 2017, http://www.mora.gov.mm/newsview.ASPX?nid=273.  
188 Frontier Myanmar, “Mandalay Demonstration Broken-up, Protest at Shwedagon Suspended,” August 7, 2017, 
https://frontiermyanmar.net/en/mandalay-demonstration-broken-up-protest-at-shwedagon-suspended.   
189 ဥပမာအားျဖင့္, Kyaw Phyo Tha, “Ma Ba Tha Denies Involvement in Recent Anti-Muslim Violence,” Irrawaddy, May 12, 2017, 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/ma-ba-tha-denies-involvement-recent-anti-muslim-violence.html.  
190 Swe Win, “Ma-Ba-Tha Take Aim at Halal Businesses,” Myanmar Now, September 18, 2015, http://www.dvb.no/news/ma-ba-tha-take-aim-at-halal-
businesses/57441.  
191 Aung Kyaw Min, “Nationalists Rally against US Embassy’s Use of Term ‘Rohingya’,” Myanmar Times, April 29, 2016, 
https://www.mmtimes.com/national-news/yangon/20031-nationalists-rally-against-us-embassy-s-use-of-term-rohingya.html. 
192 Simon Lewis and Aye Win Myint, “Aid Ship to Help Rohingyas Arrives in Myanmar, Greeted by Protest,” Reuters, February 9, 2017, 
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-malaysia-idUSKBN15O1II. 
193 Nick Baker, “Peace Activists Call On Authorities to Intervene over Shwedagon Incidents,” Myanmar Times, April 27, 2016, 
https://www.mmtimes.com/national-news/yangon/19976-peace-activists-call-on-authorities-to-intervene-over-shwedagon-incidents.html. 
194 Irrawaddy, “‘Patriotic Monks Union’ Interrogates Shwedagon Vendor Over Origin of Goods,” July 22, 2016, 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/patriotic-monks-union-interrogates-shwedagon-vendor-over-origin-of-goods.html.  
195 Lawi Weng, “Buddhist Nationalists Disrupt Muslim Ceremony in Downtown Rangoon,” Irrawaddy, January 9, 2017, 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/buddhist-nationalists-disrupt-muslim-ceremony-downtown-rangoon.html. 
196 Shoon Naing, “Police Fire Warning Shots to Stop Clashes,” Myanmar Times, May 11, 2017,  https://www.mmtimes.com/national-
news/yangon/25927-police-fire-warning-shots-to-stop-clashes.html. 
197 Kyaw Phone Kyaw, “A Day of Tension.” 
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အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ မဘသကုိ ပိတ္ပင္လုိက္သည့္အခါမွစ၍ 
မြတ္စလင္မနု္းတီးမႉလမ္းေၾကာင္းသည ္၂၀၁၆ ခႏွုစ္မ ွစတင၍္ ေႏွးေကြးလာသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။  
မဘသ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဗဒုၶဓမၼပရဟိတေဖာငေ္ဒးရငွ္းက ဆက္လက္တည္ရွိေနေသာ္လည္း လႉပ္ရွားမႉမ်ား မ
ရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေရးသမားဟု ဆုိၾကေသာ ဘုန္းႀကီးမ်ားကုိ ဆန္႔က်ငေ္သာ အမ်ိဳးသား 
ဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏငွ့္ ၂၀၁၇ ခႏွုစ္တြင္ အငအ္ားသံုးဖယ္ရာွးခဲမ့ႉေၾကာင္ ့၎တုိ႔၏ 
ျပန္႔ႏံွ႔မႉကုိ ရပ္တန္႔ေစခဲ့သလုိျဖစခ္ဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရသည ္ရဖံနရ္ံခါတြင္ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင္ ့မြတ္စလငမ္်ား၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ  
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထိေရာက္မႉမရွိသလုိႏွင့္ ေႏွးေကြးသလုိ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ အေၾကာင္းႏွစခ္ု ရွိသည္။  
 
မြတ္စလင္မ်ားက ၎တုိ႔၏ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုမံ်ားကို အသစေ္ဆာက္ရန္ မဆုိထားဘိ ျပင္ဆငရ္နပ္င ္
မျဖစႏ္ိုင္သေလာက္ ျဖစေ္နေသာႏိုင္ငံတြင္ ဗလီ၊ ဝတ္ျပဳေဆာငႏ္ွင္ ့စာသငေ္က်ာင္းစသည္တုိ႔၏ အမ်ားစြပစ္ြဲၾကသလုိ 
တရားဝင္ျဖစ္လားဆုိသည့္အခ်က္သည္ အစိုးရႏွင့္ မြတ္စလင္လူနည္းစုအတြက္ ႏုိငင္ံေရးႏွင့္ ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ 
စိနေ္ခၚမႉတစခ္ ုျဖစ္လာေနသည္။ ခရစ္ယာနမ္်ားအတြက္မ ူေဒသခံတုိင္းရင္သားလက္နက္ကုိင္မ်ား၊ 
တပ္မ်ားႏွင့္ ႏိငု္ငေံရးႏွင့္ ဆက္စပ္ၾသဇာရွိသည္ ့ဘုန္းႀကီးမ်ား ႀကီးစိုးေနသည့္ ကရင္ျပညန္ယ္ 
စသည့္ ေနရာမ်ားတြငမ္ ူအစိုးရ၏ လက္တံက မေရာက္ႏိုငေ္ပ။ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ အုပစ္မု်ားက မည္သည့္ 
အေၾကာင္းေၾကာင့္မဆုုိ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တုိ႔ကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖႏိွိပ္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ပါ က 
အစိုးရအေနႏွင္ ့ခရစ္ယာန္ဘာသာဝငမ္်ား၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာကြယ္ရန္  အလြန ္ခက္ေနဦး 
မညျ္ဖစ္သည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အခနး္ ၅ 
မ်ကေ္မာွကက္ာလရွ ိဘာသာမ်ားအခ်ငး္ခ်ငး္ 

တငး္မာမႉအေပၚ ဥပေဒအရႏွင့္ ဥပေဒအရမဟုတေ္သာနညး္လမး္မ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပနျ္ခငး္ 
 

၂၀၁၂ ခႏွုစ္မ ွ၂၀၁၅ ခႏွုစ္အထိ ျဖစပ္ြားခဲေ့သာ ဘာသာတစခ္ႏွုင့္ တစ္ခုအၾကား  တင္းမာမႉမ်ားႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႉမ်ားသည ္အင္တာနက္ေပၚတြင ္ျပန္႔ႏံွ႔ေနခဲ့ေသာ အမနု္းစကားမ်ားႏွင္ ့ ယွဥ္တြဲျပီးလာသည္။  
ရံဖနရ္ံခါတြင္ အမနု္းစကားသည ္မြတ္စလငမ္်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား တစ္ဖက္ႏငွ္ ့တစ္ဖက္ ဆဲဆုိၾက၊ 
ျပင္းထန္ေသာ စကားမ်ားသံုးၾကသည္မ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္လမ္းသြားျဖစ္သည္။198 သုိ႔ရာတြင္ စကားမ်ားမာွ 
အမ်ားအားျဖင္ ့အစၥလာမ္ဘာသာႏွင္ ့မြတ္စလင္မ်ားကို တုိက္ခိက္ုျခင္းက ပိုမ်ားေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားက လူဦးေရအရ အမ်ားစုျဖစေ္နေသာေၾကာင္ ့ျဖစ္ သည္။ ျပငပ္တြင္လည္း မြတ္စလင္ကုိ 
 ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္း ဆန္႔က်င္တုိက္ခိုက္ေသာ ၉၆၉ စတစက္ာမ်ားႏွင့္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ 
မဘသ၏ တရားမ်ား ျမနမ္ာႏုိငင္ံအႏံွ႔တြင္ ေတြ႔႔ရ ၾကားခဲရ့သည္။ အမ်ိဳ းမ်ိဳးေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမ ွအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ အဆုိပါ အင္တာနက္ႏငွ္ ့ျပင္ပရွိ စကားမ်ားသည္ မြတ္စလငမ္်ားႏွင့္ 
အစၥလာမ္မ်ားကို ဗဒုၶဘာသာႏွင္ ့ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ား၏ အလြန္ႀကီးမားေသာ ရန္သူမ်ားဟု အျပစ္တင္ ဓါးစာခံလုပၾ္က 
သည္။199 ထူးထူးျခားျခား တုိက္ဆုိငေ္နသညမ္ွာ ယင္းက ျမနမ္ာႏုိင္ငတံြင ္၂၀၁၁ ခႏွုစ္မွ စတင၍္ 
ျဖစေ္ပၚေနခဲ့ေသာ အေျပာင္းအလဲ200ႏငွ့္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစမ္်ားက အလြန္အမင္း ဆင္ဆာျဖတ္ခခံဲ့ၿပီး 
ဖိႏိွပခ္ံခဲရ့ေသာ မဒီီယာမ်ား ျပန္လည္လြတ္လပ္လာသည2္01ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနသည္။ 
 
၅.၁ မဒီယီာမ်ားႏွင့္ တယလ္ကီြနျ္မဴနေီကးရငွး္မ်ား လြတလ္ပလ္ာျခငး္ 
 
၂၀၁၁ ခႏွုစ္မ ွစတင္ၿပီး ဦးသိန္းစနိ္အစိုးရက (ထုိ႔အတြက္ ၎ကုိ ခ်ီးက်ဴးရမည)္ မဒီီယာႏွင္ ့ေျပာဆုိေရးသားခြင့္ ကုိ 
လြတ္လပ္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေအာက္တြင္ရွိၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲေ့သာ  
စာေပစိစစေ္ရးႏွင္ ့မွတ္ပုံတင္ဌာနက (၎၏ေရွ႕ကတညရ္ွိခဲေ့သာ ဌာနမွာ စာေပစစိစေ္ရးဘုတ္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္) ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္ ဂြၽန္လမ ွစတင္ကာ ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လအထိ ငါးဆင့္ခြဲကာ ၎၏ စာေပစစိစ္ေရးေပၚလဆီမ်ားကုိ  တင္ထုတ္ 
(စာအပုစ္ာနယ္ဇင္းမ်ား မထုတ္ခင ္စစိစေ္ရးတငရ္သည္) မွ ထုတ္တင ္(စာအုပစ္ာနယ္ဇင္းမ်ားထုတ္ၿပီးမ ွစစိစေ္ရးသုိ႔ 
တင္ရသည)္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။202 
 
မွတ္သားေလာက္သညမ္ွာ မီဒီယာမ်ား ပိမုိုလြတ္လပ္လာေအာင္ အထက္ပါ ေျဖေလွ်ာ့မႉမ်ားသည္ ၁၉၆၂ 
ခုႏွစ္ ပုံႏိွပ္သူမ်ားႏွင့္ထုတ္ေဝသူမ်ား မွတ္ပုံတငဥ္ပေဒအရထုတ္ေဝခဲေ့သာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမနိ္႔မ်ား၊ 

                                                
198 PEN Myanmar, Hate Speech: A Study of Print, Movies, Songs and Social Media in Myanmar (Yangon: PEN Myanmar, 2015). 
199 ဥပမာအားျဖင့္, Nyi Nyi Kyaw, “Islamophobia in Buddhist Myanmar”; Min Zin, “Anti-Muslim Violence in Burma: Why Now?” Social 
Research 82 (2) (2015), pp. 375-397; Gerry van Klinken and Su Mon Thazin Aung, “The Contentious Politics of Anti-Muslim Scapegoating 
in Myanmar,” Journal of Contemporary Asia 47 (3) (2017), pp. 353-375; Gerard McCarthy and Jacqueline Menager, “Gendered Rumours 
and the Muslim Scapegoat in Myanmar’s Transition,” Journal of Contemporary Asia 47 (3) (2017), pp. 396-412; Walton and Hayward, 
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2014); and Nick Cheesman, Nicholas Farrelly, and Trevor Wilson, (eds.), Debating Democratization in Myanmar (Singapore: Institute of 
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အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ မဘသကုိ ပိတ္ပင္လုိက္သည့္အခါမွစ၍ 
မြတ္စလင္မနု္းတီးမႉလမ္းေၾကာင္းသည ္၂၀၁၆ ခႏွုစ္မ ွစတင၍္ ေႏွးေကြးလာသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။  
မဘသ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဗဒုၶဓမၼပရဟိတေဖာငေ္ဒးရငွ္းက ဆက္လက္တည္ရွိေနေသာ္လည္း လႉပ္ရွားမႉမ်ား မ
ရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေရးသမားဟု ဆုိၾကေသာ ဘုန္းႀကီးမ်ားကုိ ဆန္႔က်ငေ္သာ အမ်ိဳးသား 
ဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏငွ့္ ၂၀၁၇ ခႏွုစ္တြင္ အငအ္ားသံုးဖယ္ရာွးခဲမ့ႉေၾကာင္ ့၎တုိ႔၏ 
ျပန္႔ႏံွ႔မႉကုိ ရပ္တန္႔ေစခဲ့သလုိျဖစခ္ဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရသည ္ရဖံနရ္ံခါတြင္ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင္ ့မြတ္စလငမ္်ား၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ  
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထိေရာက္မႉမရွိသလုိႏွင့္ ေႏွးေကြးသလုိ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ အေၾကာင္းႏွစခ္ု ရွိသည္။  
 
မြတ္စလင္မ်ားက ၎တုိ႔၏ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုမံ်ားကို အသစေ္ဆာက္ရန္ မဆုိထားဘိ ျပင္ဆငရ္နပ္င္ 
မျဖစႏ္ိုင္သေလာက္ ျဖစေ္နေသာႏိုင္ငံတြင္ ဗလီ၊ ဝတ္ျပဳေဆာငႏ္ွင္ ့စာသငေ္က်ာင္းစသည္တုိ႔၏ အမ်ားစြပစ္ြဲၾကသလုိ 
တရားဝင္ျဖစ္လားဆုိသည့္အခ်က္သည္ အစိုးရႏွင့္ မြတ္စလင္လူနည္းစုအတြက္ ႏုိငင္ံေရးႏွင့္ ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ 
စိနေ္ခၚမႉတစခ္ ုျဖစ္လာေနသည္။ ခရစ္ယာနမ္်ားအတြက္မ ူေဒသခံတုိင္းရင္သားလက္နက္ကုိင္မ်ား၊ 
တပ္မ်ားႏွင့္ ႏိငု္ငေံရးႏွင့္ ဆက္စပ္ၾသဇာရွိသည္ ့ဘုန္းႀကီးမ်ား ႀကီးစိုးေနသည့္ ကရင္ျပညန္ယ္ 
စသည့္ ေနရာမ်ားတြငမ္ ူအစိုးရ၏ လက္တံက မေရာက္ႏိုငေ္ပ။ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ အုပစ္မု်ားက မည္သည့္ 
အေၾကာင္းေၾကာင့္မဆုုိ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တုိ႔ကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖႏိွိပ္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ပါ က 
အစိုးရအေနႏွင္ ့ခရစ္ယာန္ဘာသာဝငမ္်ား၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာကြယ္ရန္  အလြန ္ခက္ေနဦး 
မည္ျဖစ္သည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အခနး္ ၅ 
မ်ကေ္မာွကက္ာလရွ ိဘာသာမ်ားအခ်ငး္ခ်ငး္ 

တငး္မာမႉအေပၚ ဥပေဒအရႏွင့္ ဥပေဒအရမဟုတေ္သာနညး္လမး္မ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပနျ္ခငး္ 
 

၂၀၁၂ ခႏွုစ္မ ွ၂၀၁၅ ခႏွုစ္အထိ ျဖစပ္ြားခဲေ့သာ ဘာသာတစခ္ႏွုင့္ တစ္ခုအၾကား  တင္းမာမႉမ်ားႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႉမ်ားသည ္အင္တာနက္ေပၚတြင ္ျပန္႔ႏံွ႔ေနခဲ့ေသာ အမနု္းစကားမ်ားႏွင္ ့ ယွဥ္တြဲျပီးလာသည္။  
ရံဖနရ္ံခါတြင္ အမနု္းစကားသည ္မြတ္စလငမ္်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား တစ္ဖက္ႏငွ္ ့တစ္ဖက္ ဆဲဆုိၾက၊ 
ျပင္းထန္ေသာ စကားမ်ားသံုးၾကသည္မ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္လမ္းသြားျဖစ္သည္။198 သုိ႔ရာတြင္ စကားမ်ားမာွ 
အမ်ားအားျဖင္ ့အစၥလာမ္ဘာသာႏွင္ ့မြတ္စလင္မ်ားကို တုိက္ခိက္ုျခင္းက ပိုမ်ားေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားက လူဦးေရအရ အမ်ားစုျဖစေ္နေသာေၾကာင္ ့ျဖစ္ သည္။ ျပငပ္တြင္လည္း မြတ္စလင္ကုိ 
 ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္း ဆန္႔က်င္တုိက္ခိုက္ေသာ ၉၆၉ စတစက္ာမ်ားႏွင့္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ 
မဘသ၏ တရားမ်ား ျမနမ္ာႏုိငင္ံအႏံွ႔တြင္ ေတြ႔႔ရ ၾကားခဲရ့သည္။ အမ်ိဳ းမ်ိဳးေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမ ွအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ အဆုိပါ အင္တာနက္ႏငွ္ ့ျပင္ပရွိ စကားမ်ားသည္ မြတ္စလငမ္်ားႏွင့္ 
အစၥလာမ္မ်ားကို ဗဒုၶဘာသာႏွင္ ့ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ား၏ အလြန္ႀကီးမားေသာ ရန္သူမ်ားဟု အျပစ္တင္ ဓါးစာခံလုပၾ္က 
သည္။199 ထူးထူးျခားျခား တုိက္ဆုိငေ္နသညမ္ွာ ယင္းက ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင ္၂၀၁၁ ခႏွုစ္မွ စတင၍္ 
ျဖစေ္ပၚေနခဲ့ေသာ အေျပာင္းအလဲ200ႏငွ့္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစမ္်ားက အလြန္အမင္း ဆင္ဆာျဖတ္ခခံဲ့ၿပီး 
ဖိႏိွပခ္ံခဲရ့ေသာ မဒီီယာမ်ား ျပန္လည္လြတ္လပ္လာသည2္01ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနသည္။ 
 
၅.၁ မဒီယီာမ်ားႏွင့္ တယလ္ကီြနျ္မဴနေီကးရငွး္မ်ား လြတလ္ပလ္ာျခငး္ 
 
၂၀၁၁ ခႏွုစ္မ ွစတင္ၿပီး ဦးသိန္းစနိ္အစိုးရက (ထုိ႔အတြက္ ၎ကုိ ခ်ီးက်ဴးရမည)္ မဒီီယာႏွင္ ့ေျပာဆုိေရးသားခြင့္ ကုိ 
လြတ္လပ္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေအာက္တြင္ရွိၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲေ့သာ  
စာေပစိစစေ္ရးႏွင္ ့မွတ္ပုံတင္ဌာနက (၎၏ေရွ႕ကတညရ္ွိခဲေ့သာ ဌာနမွာ စာေပစစိစေ္ရးဘုတ္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္) ၂၀၁၁ 
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ညႊႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စာမ်ားမ ွတဆင့္ေဖာ္ေဆာင္ခဲေ့သာဆငဆ္ာျဖတ္ျခင္းႏငွ့္ တင္းက်ပမ္ႉမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန ္
အစိုးရေပၚလစီအျဖစ္ ျပဳလုပခ္ဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အဆုိပါဥပေဒကို အစားထုိးမည္ ့ ေနာက္ဥပေဒ 
အသစ္တစ္ခု အဆင္သင့္မျဖစေ္သးသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခႏွုစ ္ၾသဂုတ္လတြင ္အစိုးရ အသစ္သည ္
လမ္းညႊနခ္်က္ ၅၂ ခု အနက္ ၃၈ ခႏွုင့္ စာ ၂၆ ေစာငမ္ွ အေစာင ္၂၀ ကုိ  ရုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ က်နရ္ွေိနေသာ 
လမ္းညႊနခ္်က္မ်ားႏွင့္ စာမ်ားမွာလည္း မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္းတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္မ်ားသာ  
ျဖစ္သည္။203 ၂၀၁၂ ခႏွုစ ္ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ၁၉၆၄ ခႏွုစ ္ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ၄၈ 
ႏွစႏ္ငွ့္ ၂ ပတ္ သက္တမ္းရွေိသာ စာေပစိစစ္ေရးယႏၱရားႀကီး အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘဲ အင္တာနက္ဆုိက္ ၃၀၀၀၀ 
 ေက်ာ္ကုိလည္း ယခင္က ပိတ္ဆုိ႔ထားရာမွ ဖြင့္ေပးလုိက္ၿပီးျဖစသ္ည္။204 
 
ပုံႏိွပမ္ီဒီယာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒပိငု္းဆုိငရ္ာ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမွႉ (အဓိကအေရးႀကီးဆံုးမွာ သတင္းမဒီီယာဥပေဒ 
(၂၀၁၄) ႏငွ့္ ပုံႏိွပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပင္န္းဥပေဒ (၂၀၁၄) တုိ႔ျဖစ္သည္)205မ်ားကုိလည္း  ျပဳလုပခ္ဲ့သည္။ 
ယင္းက့ဲသုိ႔ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႉမ်ားအၾကားတြင္ ပဂုၢလိကပိငု္ မဒီယီာလုပ္ငန္းအေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အသစမ္်ားကုိလည္း 
လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္မ်ားကို တေျဖးေျဖး တုိးေပးခဲ့ၿပီး အပတ္စဥ္ထုတ္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ထုတ္မ်ားကုိလည္း 
ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။206 ဆင္ဆာျဖတ္ျခင္းႏငွ့္အာဏာရငွစ္နစ္၏ေအာက္တြင ္ေအးခဲ ၿပီး ရပ္တန႔္သြားေတာ့မတတ္  
ျဖစခ္ဲေ့သာ ျမနမ္ာမဒီီယာမ်ားအတြက္ အရည္ေပ်ာ္ခ်နိ္ေရာက္လာကာ ေရႊေရာငေ္ခတ္တစ္ ေခတ္ေရာက္လာသက့ဲသုိ႔  
ျဖစ္လာၿပီး နယ္စည္းမထားသတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႔ (Reporters Without Borders)က ‘ျမနမ္ာ့မဒီီယာေႏြဦး’207 
 ေရာက္ၿပီဟု ခ်ီးမြမ္းခဲ့သည္။208 
 
မၾကာမီတြင ္တယ္လီကြန္ျမဴနေီကးရငွ္းကဏၭကုိ ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့သည္။209 လူမ်ားစုက မိုဘုိင္းဖနု္းမ်ားမပိငု္ဆုိင္သလုိ  
အင္တာနက္ကုိ မသံုးဖူးၾကေသာ ျမနမ္ာႏုိင္ငံကုိ အင္တာနက္ကုိ လူမႉကြန္ယက္မွတဆင့္  မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။  
ျမနမ္ာလုိေရးထားေသာ စာမ်ား ရွေိနႏွင့္ေသာ Facebook သည ္ျမနမ္ာႏုိင္ငမံွ  အင္တာနက္စတင္သံုးစြဲသူမ်ား 
အတြက္ အဓိက သုိ႔မဟုတ္ တစခ္ုတည္းေသာ ေနရာျဖစ္လာသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ အေကာင့္အတုမ်ားမွ  
အဓိကထုတ္လုပ္သည္ဟု စြပစ္ြဲခရံသည့္ မြတ္စလငႏ္ွင္ ့အစၥလာမ္မနု္းတီးေရးစကား  ေထာငေ္ပါင္းမ်ားစြာကုိ 
ေတြ႔ၾကံဳရေတာ့သည္။ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားမွ ထုတ္ၿပီး Facebook ေပၚတြင္ တင္ၾကေသာ သတင္းမ်ားကုိ 
ဖတ္မိသူမ်ားက Like လုပ္ၾက Share လုပၾ္က သုိ႔မဟုတ္ Comment မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားၾကရာမွ ၎တုိ႔၏ 
သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္ ့၎တုိ႔၏ အေကာင့္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္္ဖတ္ရွဳေနသူမ်ားမွလည္း 
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အျခားမြတ္စလငမ္်ားက ၎တုိ႔၏ ဗုဒၶဘာသာႏငွ့္ ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားအေပၚ ေစာ္ကားသည္ဟု စြပစ္ြဲၾကသညမ္်ားႏွင္ ့
ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားသည္ စကၠန္႔ပိငု္းအတြင္းမဟုတ္ေတာင္ မွ မိနစပ္ိုင္းအတြင္း  ျပန္႔ႏံွ႔ 
အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းျဖစ္သြားသည္။ 
 
ယခင္က မျဖစႏ္ိုငေ္ဝးကြာလွေသာ အပိမ္က္တစခ္ုျဖစေ္သာ လြတ္လပ္ၿပီး အထိန္းအကြပမ္ဲ့ေသာ ေျပာဆုိခြင့္သည္ 
လက္ေတြ႔ျဖစ္လာခဲေ့သာ္လည္း အျငင္းအခုံျဖစ၊္ အမနု္းမ်ားျပည့္ႏွက္၊ ေစာ္ကားေမာ္ကားေျပာၾက၊ ေဒါသူပနု္ထ၊ 
အစြန္းေရာက္ၾကႏွင့္ အႏၱရယ္ေပးလာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူမႉကြန္ယက္အသံုးျပဳသူအမ်ားအျပားသည္ အထူးသ
ျဖင္ ့ထုိစကားမ်ားကုိ ၎တုိ႔ သိေသာ သူမ်ားႏွင့္ အရငွ္ဝရီသူက့ဲသုိ႔ ေက်ာ္ၾကားေသာ မဘသ ဘုန္းႀကီးမ်ားက 
ျဖန္႔ခ်ေီသာအခါ Facebook ေပၚတြင္ ၎တုိ႔ ျမငရ္၊ ဖတ္ရ၊ ၾကားရသမွ် အကုန္လံုးကုိ ယံုၾကသည္။210 ဒမီိုကေရစီကုိ 
သက္ဝင္ယံုၾကည္ေသာ လူထုဘဝႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႉ၏ အဓိကအရည္အေသြးတစခ္ုျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း211 
တစ္ခ်နိ္တစ္ခါကပိတ္ထားခခံဲ့ရသည္ ့ျမနမ္ာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏငွ့္ ႏိုငင္ံသားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး 
အေျဖတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း212 ေလးစားတနဖ္ိုးထားၾကသည့္ ျပင္ပတြငေ္ရာ အင္တာနက္တြင္ပါ  
လြတ္လပ္ေသာေရးသားေျပာဆုိခြင့္ႏငွ္ ့လြတ္လပ္ေသာမဒီီယာတုိ႔သည္ ညီညြတ္ေသာ လူထုဘဝကုိ 
တုိးတက္ေစရုံသာမက လူမႉႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးအရ ကြဲျပားမႉမ်ားကိုပါ ဖန္တီးခဲ့သည္။213 ဆုိရွယ္မဒီီယာက 
ပါဝငပ္တ္သက္ေနသည္ဟု စြပစ္ြဲခ်က္မ်ားႏွင္ ့ဘာသာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခအုၾကား မနု္းတီးေသာစကားမ်ား ေန 
ရာတကာမွာ ျပန္႔ႏွံ႔ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေအာက္တြင္ေဆြးေႏြးထားသည့္အတုိင္း  ဥပေဒအရ ႏွင့္ 
ဥပေဒအရမဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန ္ေျပာဆုိပုႏွံင့္ တံု႔ျပနပ္ုံႏွစ္ခု ေပၚလာခဲ့သည္။ 
 
၅.၂ ဥပေဒအရေျဖရငွး္ရန ္ေျပာဆုိပုမံ်ားႏွင့္ နညး္လမး္မ်ား 
 
ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင ္အကူးအေျပာင္းျဖစ္ေနခ်ိန္တြင ္ေခတ္စားလာေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟူေသာ စကားတြင္ 
အေျခတည္ကာ ဘာသာေရးပဋပိကၡႏွင့္ အမနု္းစကားေျပာျခင္းတုိ႔ကုိ တားဆီးကာကြယ္ရန ္ဥပေဒ
ကုိ သံုးရမည္ဆုိေသာ နည္းလမ္း ေပၚေပါက္လာသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႉမရွိျခင္း၊ ဒမီိုကေရစနီည္းက်က် 
ဥပေဒမ်ား တုိးတက္မႉမရိွျခင္းႏငွ့္ ဥပေဒကို ဖႏိွိပ္ရန္ ကိရိယာတစ္ခအုျဖစ္ အာဏာရွငအ္စိုးရမ်ားက 
သံုးစြဲျခင္းတုိ႔ကို ႏစွ္ရညွ္လမ်ား ခံစားခဲရ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒမီိုကေရစီလုိလားသူမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၎တုိ႔ေတြ႔ၾကဳံေနရသည္ ့မ်ားစြာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရငွ္းရန္ ဥပေဒကုိ 
အႏိၱမအေျဖတစရ္ပ္အေနႏွင္ ့သံုးရမည္ဆုိၿပီး အေျဖထုတ္လာၾကသည္။ ဥပေဒ(ႏွင့္ပိျပားမႉ)ကုိ 
အာဏာရငွအ္စုိးရအဆက္ဆက္က မတရားသျဖင္ ့ေရးဆြဲျပဌာနး္ကာ သံုးစြဲခဲ့ေသာဥပေဒမ်ားကုိ214 
ဖိႏိွပ္တတ္ၿပီး မလုိလားအပ္ဟု ယူဆၾကေသာ္လည္းတၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ေကာင္းမြနစ္ြာ ေရးဆြဲျပဌာန္းၿပီး 

                                                
210 Rainer Einzenberger, “If It’s on the Internet It Must Be right”: An Interview on the Use of Internet and Social Media in Myanmar with 
Myanmar ICT for Development Organisation,” ASEAS – Austrian Journal of South-East Asian Studies, 9(2) (2016), pp. 301-310. 
211 Peter Dahlgren, “The Internet and the Democratization of Civic Culture,” Political Communication 17(4) (2000), pp. 335-340. 
212 Mridul Chowdhury, The Role of the Internet in Burma’s Saffron Revolution (Internet & Democracy Case Study Series, Cambridge, MA: 
Berkman Center Research Publication, 2008); Jaspreet Sandhu, “A Burmese Case Study: Far from Inherent – Democracy and the Internet,” 
The McMaster Journal of Communication 7 (1) (2011), pp. 91-107. 
213 Rajiv George Aricat and Rich Ling, “Civic Engagement in Myanmar: The Promise and Threat of Mobile Communication and the 
Internet,” in Ran Wei (ed.), Mobile Media, Political Participation, and Civic Activism in Asia: Private Chat to Public Communication 
(Dordrecht: Springer Nature, 2016). 
214 Nick Cheesman, Opposing the Rule of Law: How Myanmar's Courts Make Law and Order (Cambridge: Cambridge University Press, 
2015); Nick Cheesman, “Thin Rule of Law or Un-Rule of Law in Myanmar?” Pacific Affairs 82(4) (2009), pp. 597-613. 
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ညႊႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စာမ်ားမ ွတဆင့္ေဖာ္ေဆာင္ခဲေ့သာဆငဆ္ာျဖတ္ျခင္းႏငွ့္ တင္းက်ပမ္ႉမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ 
အစိုးရေပၚလစီအျဖစ ္ျပဳလုပခ္ဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အဆုိပါဥပေဒကို အစားထုိးမည္ ့ ေနာက္ဥပေဒ 
အသစ္တစ္ခု အဆင္သင့္မျဖစေ္သးသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခႏွုစ ္ၾသဂုတ္လတြင ္အစိုးရ အသစ္သည ္
လမ္းညႊနခ္်က္ ၅၂ ခု အနက္ ၃၈ ခႏွုင့္ စာ ၂၆ ေစာငမ္ွ အေစာင ္၂၀ ကုိ  ရုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ က်နရ္ွေိနေသာ 
လမ္းညႊနခ္်က္မ်ားႏွင့္ စာမ်ားမွာလည္း မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္းတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္မ်ားသာ  
ျဖစ္သည္။203 ၂၀၁၂ ခႏွုစ ္ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ၁၉၆၄ ခႏွုစ ္ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ၄၈ 
ႏွစႏ္ငွ့္ ၂ ပတ္ သက္တမ္းရွေိသာ စာေပစိစစ္ေရးယႏၱရားႀကီး အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘဲ အင္တာနက္ဆုိက္ ၃၀၀၀၀ 
 ေက်ာ္ကုိလည္း ယခင္က ပိတ္ဆုိ႔ထားရာမွ ဖြင့္ေပးလုိက္ၿပီးျဖစသ္ည္။204 
 
ပုံႏိွပမ္ီဒီယာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒပိငု္းဆုိငရ္ာ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမွႉ (အဓိကအေရးႀကီးဆံုးမွာ သတင္းမဒီီယာဥပေဒ 
(၂၀၁၄) ႏငွ့္ ပုံႏိွပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပင္န္းဥပေဒ (၂၀၁၄) တုိ႔ျဖစ္သည္)205မ်ားကုိလည္း  ျပဳလုပခ္ဲ့သည္။ 
ယင္းက့ဲသုိ႔ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႉမ်ားအၾကားတြင္ ပဂုၢလိကပိငု ္မဒီယီာလုပ္ငန္းအေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အသစမ္်ားကုိလည္း 
လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္မ်ားကို တေျဖးေျဖး တုိးေပးခဲ့ၿပီး အပတ္စဥ္ထုတ္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ထုတ္မ်ားကုိလည္း 
ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။206 ဆင္ဆာျဖတ္ျခင္းႏငွ့္အာဏာရငွစ္နစ္၏ေအာက္တြင ္ေအးခဲ ၿပီး ရပ္တန႔္သြားေတာ့မတတ္  
ျဖစခ္ဲေ့သာ ျမနမ္ာမဒီီယာမ်ားအတြက္ အရည္ေပ်ာ္ခ်နိ္ေရာက္လာကာ ေရႊေရာငေ္ခတ္တစ္ ေခတ္ေရာက္လာသက့ဲသုိ႔  
ျဖစ္လာၿပီး နယ္စည္းမထားသတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႔ (Reporters Without Borders)က ‘ျမနမ္ာ့မဒီီယာေႏြဦး’207 
 ေရာက္ၿပီဟု ခ်ီးမြမ္းခဲ့သည္။208 
 
မၾကာမီတြင ္တယ္လီကြန္ျမဴနေီကးရငွ္းကဏၭကုိ ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့သည္။209 လူမ်ားစုက မိုဘုိင္းဖနု္းမ်ားမပိငု္ဆုိင္သလုိ  
အင္တာနက္ကုိ မသံုးဖူးၾကေသာ ျမနမ္ာႏုိင္ငံကုိ အင္တာနက္ကုိ လူမႉကြန္ယက္မွတဆင့္  မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။  
ျမနမ္ာလုိေရးထားေသာ စာမ်ား ရွေိနႏွင့္ေသာ Facebook သည ္ျမနမ္ာႏုိင္ငမံွ  အင္တာနက္စတင္သံုးစြဲသူမ်ား 
အတြက္ အဓိက သုိ႔မဟုတ္ တစခ္ုတည္းေသာ ေနရာျဖစ္လာသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ အေကာင့္အတုမ်ားမွ  
အဓိကထုတ္လုပ္သည္ဟု စြပစ္ြဲခရံသည့္ မြတ္စလငႏ္ွင္ ့အစၥလာမ္မနု္းတီးေရးစကား  ေထာငေ္ပါင္းမ်ားစြာကုိ 
ေတြ႔ၾကံဳရေတာ့သည္။ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားမွ ထုတ္ၿပီး Facebook ေပၚတြင္ တင္ၾကေသာ သတင္းမ်ားကုိ 
ဖတ္မိသူမ်ားက Like လုပ္ၾက Share လုပၾ္က သုိ႔မဟုတ္ Comment မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားၾကရာမွ ၎တုိ႔၏ 
သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္ ့၎တုိ႔၏ အေကာင့္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္္ဖတ္ရွဳေနသူမ်ားမွလည္း 

                                                
203 ယင္း။ 
204 British Broadcasting Corporation, “Burma Abolishes Media Censorship,” August 20, 2012, https://www.bbc.com/news/world-asia-
19315806.  
205 ပံုႏိွပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒ (၂၀၁၄) က Press (Emergency Powers) Act (1931) ႏွင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ 
ပံုႏိွပ္သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဝသူမ်ားဥပေဒကို ရုတ္သိမ္းလိုက္သည္။ 
206 အသြင္ေျပာင္းလဲမႉမ်ားမျဖစ္ေပၚမီကလည္း ပုဂၢလိကပုိင္မီဒီယာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Eleven Media Group (Weekly Eleven)၊ Myanmar 
Consolidated Media Co. Ltd. (Myanmar Times)၊ Myanmar Partners Think Tank Group (Voice) ႏွင့္ and Info Matrix Co. Ltd. (7Day News) 

မ်ားကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္မ်ား လိုင္စင္မ်ားခ်ေပးခ့ဲေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္ကို မရခဲ့ေပ။ 
ပထမဆုံး ပုဂၢလိကေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စတင္ေပၚထြက္လာခ့ဲေသာ္လည္း လူဦးေရအရြယ္အစား 
အေတာ္အသင့္ ၅၁ သန္း ရိွေသာ္လည္း 
သတင္းစာဖတ္သည့္ႏႉန္း အလြန္နိမ့္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္   ျပင္းထန္ေသာၿပိဳင္ဆိုင္မႉႏွင့္ ေစ်းကြက္ထတဲြင္ၾကာၾကာမခံခဲ့ေပ။ 
အစုိးရပုိင္သတင္းစာမ်ား၏ ေစ်းကြက္ကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႉႏွင့္ လူမႉကြန္ယက္မ်ား၏ လူႀကိဳက္မ်ားမႉကလည္း အေျခအေနကို ပုိဆိုးေစသည္။ 
207 ‘ေႏြဦး’ဆိုေသာစကားသည္ ေျမာက္အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္ ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ တိုက္ရုိက္ေမြးစားခ့ဲသည့္ စကားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႉမ်ားကို 
သမုတ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေသာ စကားလုံးတစ္ခုအေနႏွင့္မၾကာခဏ သုံးစြဲခ့ဲၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
လူအမ်ားစုသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးကဏၭကို အမွီျပဳေနရဆျဲဖစ္ေသာ အပူပုိင္းႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ ‘မုတ္သုန္’ ဟု ေခၚျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 
လူမ်ားအတြက ္ပုိေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္သည္။  
208 Benjamin Ismail, Burmese Media Spring (Paris, France: Reporters Without Borders, 2012). 
209 Andrea Calderaro, Digitalizing Myanmar: Connectivity Developments in Political Transitions (Internet Policy Observatory, 2014), 
Retrieved from http://repository.upenn.edu/internetpolicyobservatory/6. 

၎တုိ႔လုပ္သည့္အတုိင္း လုိက္လုပ္ၾကသည္။ ထုိ႔အတူ Facebook အသံုးျပဳမ်ားကလည္း အစစအ္မွန ္သုိ႔မဟုတ္ 
ျမင္သည့္အတုိင္း သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ထဲယူဆသည့္အတုိင္း သုိ႔မဟုတ္ တကယ္မျဖစ္ခဲေ့သာ ျဖစရ္ပ္မ်ားကုိ တင္ျပျခင္းႏငွ္ ့
၎ျဖစရ္ပမ္်ားကုိ မွတ္ခ်က္မ်ားေရးသားၾကျခင္းအားျဖင္ ့ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပိုင္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ‘သတင္း’ မ်ား  
ထုတ္လုပ္ၾကသည္။ ယင္းတုိ႔က ခ်က္ခ်င္းေပၚလာေစေသာ Facebook ကမၻာတစ္ခုကုိ ဖန္တီးလုိက္ၿပီး ရိုဟငဂ္်ာႏွင့္ 
အျခားမြတ္စလငမ္်ားက ၎တုိ႔၏ ဗုဒၶဘာသာႏငွ့္ ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားအေပၚ ေစာ္ကားသည္ဟု စြပစ္ြဲၾကသညမ္်ားႏွင္ ့
ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားသည္ စကၠန္႔ပိငု္းအတြင္းမဟုတ္ေတာင္ မွ မိနစပ္ိုင္းအတြင္း  ျပန္႔ႏံွ႔ 
အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းျဖစ္သြားသည္။ 
 
ယခင္က မျဖစႏ္ိုငေ္ဝးကြာလွေသာ အပိမ္က္တစခ္ုျဖစေ္သာ လြတ္လပ္ၿပီး အထိန္းအကြပမ္ဲ့ေသာ ေျပာဆုိခြင့္သည္ 
လက္ေတြ႔ျဖစ္လာခဲေ့သာ္လည္း အျငင္းအခုံျဖစ၊္ အမနု္းမ်ားျပည့္ႏွက္၊ ေစာ္ကားေမာ္ကားေျပာၾက၊ ေဒါသူပနု္ထ၊ 
အစြန္းေရာက္ၾကႏွင့္ အႏၱရယ္ေပးလာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူမႉကြန္ယက္အသံုးျပဳသူအမ်ားအျပားသည္ အထူးသ
ျဖင္ ့ထုိစကားမ်ားကုိ ၎တုိ႔ သိေသာ သူမ်ားႏွင့္ အရငွ္ဝရီသူက့ဲသုိ႔ ေက်ာ္ၾကားေသာ မဘသ ဘုန္းႀကီးမ်ားက 
ျဖန္႔ခ်ေီသာအခါ Facebook ေပၚတြင္ ၎တုိ႔ ျမငရ္၊ ဖတ္ရ၊ ၾကားရသမွ် အကုန္လံုးကုိ ယံုၾကသည္။210 ဒမီိုကေရစီကုိ 
သက္ဝင္ယံုၾကည္ေသာ လူထုဘဝႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႉ၏ အဓိကအရည္အေသြးတစခ္ုျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း211 
တစ္ခ်နိ္တစ္ခါကပိတ္ထားခခံဲ့ရသည္ ့ျမနမ္ာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏငွ့္ ႏိုငင္ံသားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး 
အေျဖတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း212 ေလးစားတနဖ္ိုးထားၾကသည့္ ျပင္ပတြငေ္ရာ အင္တာနက္တြင္ပါ  
လြတ္လပ္ေသာေရးသားေျပာဆုိခြင့္ႏငွ့္ လြတ္လပ္ေသာမဒီီယာတုိ႔သည္ ညီညြတ္ေသာ လူထုဘဝကုိ 
တုိးတက္ေစရုံသာမက လူမႉႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးအရ ကြဲျပားမႉမ်ားကိုပါ ဖန္တီးခဲ့သည္။213 ဆုိရွယ္မဒီီယာက 
ပါဝငပ္တ္သက္ေနသည္ဟု စြပစ္ြဲခ်က္မ်ားႏွင္ ့ဘာသာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခအုၾကား မနု္းတီးေသာစကားမ်ား ေန 
ရာတကာမွာ ျပန္႔ႏွံ႔ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေအာက္တြင္ေဆြးေႏြးထားသည့္အတုိင္း  ဥပေဒအရ ႏွင့္ 
ဥပေဒအရမဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန ္ေျပာဆုိပုႏွံင့္ တံု႔ျပနပ္ုံႏွစ္ခု ေပၚလာခဲ့သည္။ 
 
၅.၂ ဥပေဒအရေျဖရငွး္ရန ္ေျပာဆုိပုမံ်ားႏွင့္ နညး္လမး္မ်ား 
 
ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင ္အကူးအေျပာင္းျဖစ္ေနခ်ိန္တြင ္ေခတ္စားလာေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟူေသာ စကားတြင္ 
အေျခတည္ကာ ဘာသာေရးပဋပိကၡႏွင့္ အမနု္းစကားေျပာျခင္းတုိ႔ကုိ တားဆီးကာကြယ္ရန ္ဥပေဒ
ကုိ သံုးရမည္ဆုိေသာ နည္းလမ္း ေပၚေပါက္လာသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႉမရွိျခင္း၊ ဒမီိုကေရစနီည္းက်က် 
ဥပေဒမ်ား တုိးတက္မႉမရိွျခင္းႏငွ့္ ဥပေဒကို ဖႏိွိပ္ရန္ ကိရိယာတစ္ခအုျဖစ္ အာဏာရွငအ္စိုးရမ်ားက 
သံုးစြဲျခင္းတုိ႔ကို ႏစွ္ရညွ္လမ်ား ခံစားခဲရ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒမီိုကေရစီလုိလားသူမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၎တုိ႔ေတြ႔ၾကဳံေနရသည္ ့မ်ားစြာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရငွ္းရန္ ဥပေဒကုိ 
အႏိၱမအေျဖတစရ္ပ္အေနႏွင္ ့သံုးရမည္ဆုိၿပီး အေျဖထုတ္လာၾကသည္။ ဥပေဒ(ႏွင့္ပိျပားမႉ)ကုိ 
အာဏာရငွအ္စုိးရအဆက္ဆက္က မတရားသျဖင္ ့ေရးဆြဲျပဌာနး္ကာ သံုးစြဲခဲ့ေသာဥပေဒမ်ားကုိ214 
ဖိႏိွပ္တတ္ၿပီး မလုိလားအပ္ဟု ယူဆၾကေသာ္လည္းတၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ေကာင္းမြနစ္ြာ ေရးဆြဲျပဌာန္းၿပီး 

                                                
210 Rainer Einzenberger, “If It’s on the Internet It Must Be right”: An Interview on the Use of Internet and Social Media in Myanmar with 
Myanmar ICT for Development Organisation,” ASEAS – Austrian Journal of South-East Asian Studies, 9(2) (2016), pp. 301-310. 
211 Peter Dahlgren, “The Internet and the Democratization of Civic Culture,” Political Communication 17(4) (2000), pp. 335-340. 
212 Mridul Chowdhury, The Role of the Internet in Burma’s Saffron Revolution (Internet & Democracy Case Study Series, Cambridge, MA: 
Berkman Center Research Publication, 2008); Jaspreet Sandhu, “A Burmese Case Study: Far from Inherent – Democracy and the Internet,” 
The McMaster Journal of Communication 7 (1) (2011), pp. 91-107. 
213 Rajiv George Aricat and Rich Ling, “Civic Engagement in Myanmar: The Promise and Threat of Mobile Communication and the 
Internet,” in Ran Wei (ed.), Mobile Media, Political Participation, and Civic Activism in Asia: Private Chat to Public Communication 
(Dordrecht: Springer Nature, 2016). 
214 Nick Cheesman, Opposing the Rule of Law: How Myanmar's Courts Make Law and Order (Cambridge: Cambridge University Press, 
2015); Nick Cheesman, “Thin Rule of Law or Un-Rule of Law in Myanmar?” Pacific Affairs 82(4) (2009), pp. 597-613. 
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သံုးစြဲေသာ ဥပေဒမ်ားကိုေတာ့ လုိလားအပ္သည ္ဟု ယူဆၾကသည္။215 ဤက့ဲသုိ႔ တေျဖးေျဖးႏွင့္ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႉကုိ ေတာင္းဆုိအၾကံျပဳလာၿပီး ဥပေဒဆန္လာသည့္ အယူအဆေအာက္တြင္ 
အမနု္းစကားကိစၥမွာလည္း အၾကဳံးဝင္လာသည္။ ထုိစဥ္က ျပညသူ္႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္)တြင ္
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစၿ္ပီး လႊတ္ေတာ္ရွိ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငမိေ္အးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ၏ 
ဥကၠဌလည္း ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစၾုကည္က လူအသိအမ်ားဆံုးျဖစ္လာေအာင ္ျပဳလုပေ္ပးခဲေ့သာ တရားဥပေ
ဒစိုးမိုးမႉဆုိေသာစကားသည္ ဘာသာတစ္ခႏွုင့္တစ္ခုအၾကား ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ျဖစ္ပြားခဲေ့သာ 
ပဋပိကၡမ်ားႏွင္ ့ေနာက္ဆက္တြဲ အမနု္းစကားမ်ားကို တံု႔ုျပနႏ္ိုငမ္ည့္ အေကာင္းဆံုးအရာဟူ၍ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။216 
 
အမနု္းစကားကို ခြင့္ျပဳမညမ္ဟုတ္ဟု သမၼတကထပ္ခါတလဲလဲ ကတိေပးခဲေ့သာ္လည္း အမနု္းစကားကုိ 
တားဆီးမည့္ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ ဥပေဒေရးအရ ေတာင္းဆုိမႉသည ္ဦးသိန္းစနိအ္ုပခ္်ဳပ္သည့္ေခတ္က ေပၚမလာခဲေ့ပ။ 
၂၀၁၃ ခႏွုစ ္ဂြၽန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခဥံပေဒ ပဒုမ္ ၃၆၄ က တားျမစ္ထားသည္ ့လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာေရးအုပစ္ုမ်ားအၾကား အမနု္းစကားေျပာဆုိမႉကုိ တားဆီးႏိုငမ္ည့္ ဥပေဒတစရ္ပ ္ထားရွိႏုိငမ္ည္လားဆုိသည့္ 
လႊတ္ေတာ္ေမးခြန္းတစခ္ုကုိ ထုိစဥ္က ျပည္ထဲေရးဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ ရခဲ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗို္လ္မႉးခ်ဳပေ္က်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက 
အမနု္းစကားသည ္ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႉကုိ ျဖစ္ပြားေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းတစရ္ပ္ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ခံ
ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎က ေျပာသည္မာွ ၎၏ ဝန္ႀကီးဌာနသည ္ရာဇသတ္ႀကီးပုဒမ္မ်ား၊ ရာဇဝတ္ 
က်င့္ထံုးဥပေဒမ ွပဒု္မမ်ား (ပုဒမ္ ၁၂ရ–၁၂၉၊ ၁၃၃၊ ၁၄၃–၄ ႏငွ့္ ၁၉၆)၊ အဓိကရုဏ္းလက္စြဲ၊ ရလဲက္စြဲႏွင့္  
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒတုိ႔ကုိ သံုးစြဲၿပီး ကိစၥကုိ ေျဖရငွ္းေနသည့္အတြက္ 
အမနု္းစကားအတြက္ သီးသန္႔ ေနာက္ဥပေဒတစ္ခရုွိလာလွ်င္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္ ့ဌာနမ်ားအၾကားသာမက လူမ်ား 
အၾကားတြငပ္ါ ရွဳပေ္ထြးမႉမ်ားေပၚလာႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။217 အၾကမ္းဖက္မႉႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးသိန္းစိန္ 
မည္သည့္အရာမွ မလုပ္ခဲ့ဟုဆုိလွ်င္ မွားမညျ္ဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည ္ရဖံနရ္ခံါတြင္ အၾကမ္းဖက္မႉျဖစ္စဥ္တုိ႔ကုိ  
‘စတငျ္ဖစ္ပြားေစခဲ့သူမ်ား’ႏွင္ ့ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါဝငခ္ဲ့သူမ်ားကုိ အေရးယူရာတြင ္
လြန္စြာျမန္ဆနခ္ဲ့ၿပီး218 အျခားျဖစရ္ပမ္်ားတြငမ္ ူအေရးယူေဆာင္ရြက္ရာတြင ္လြန္စြာေႏွးေကြးခဲ့သည္။219  

အာဏာရလာၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည ္အမုန္းစကားကုိ တုိက္ဖ်က္မည့္ ၎၏ 
ဥပေဒစမီံကိန္းကို ဆက္လက္အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္သည္။ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစေ္သာ ဦးကုိနီက ၂၀၁၃ ခႏွုစ ္
မိတီၳလာအၾကမ္းဖက္မႉအျပီးတြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ ္တငခ္ဲ့သည္ဟူ၍ သတင္းမ်ားအရ  
သိရေသာ္လည္း ယင္းကုိ စဥ္းစားေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမရွေိပ။220 ေရွ႕ကအစိုးရႏွင့္ မတူဘဲ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစီ 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရသည္ အမနု္းစကားႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိအုေရးတယူေဆာငရ္ြက္လာသည္။ ၂၀၁၆ ခႏွုစ ္ေမလတြင္  
ဦးေအာင္ကုိသည္ ဘာသာေပါင္းစုအံဖြဲ႔မ်ားကုိ မႏၱေလးတြင္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ၎တုိ႔ကုိ အမနု္းစကားႏွင့္ 
ဘာသာမ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္မႉအတြက္ ဥပဒၾကမ္းတစ္ရပေ္ရးဆြဲေပးရန ္ေမတၱာရပ္ခခံဲ့သည္။221 
ဘာသာေပါင္းစုမံ ွေခါင္းေဆာငမ္်ားပါဝင္သည့္ ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကညည္ီညြတ္ေရးအဖြဲ႔က မူၾကမ္းတစ္ခုကုိ 

                                                
215 Nick Cheesman, “That Signifier of Desire, the Rule of Law,” Social Research: An International Quarterly 82(2)  (2015), pp. 267-290; 
Elliott Prasse-Freeman, “Conceptions of Justice and the Rule of Law.” In Myanmar: The Dynamics of an Evolving Polity, edited by David 
Steinberg, 89–114 (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2014); Nick Cheesman, “What Does the Rule of Law Have to Do with Democratisation 
(in Myanmar)?” South East Asia Research 22 (2) (2014), pp. 213–232. 
216 Prasse-Freeman, “Conceptions of Justice.” 
217 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမ်ား။ http://www.pyithuhluttaw.gov.mm/. 
218 ဥပမာအားျဖင့္ Kyaw Pyo Tha, “Burma Imprisons Two Muslim Women for Sparking Okkan Unrest,” Irrawaddy, June 18, 2013, 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/burma-imprisons-two-muslim-women-for-sparking-okkan-unrest.html.  
219 ဥပမာအားျဖင့္ Aye Nai, “Burma Arrests Six Buddhists for Role in Muslim Massacre,” Democratic Voice of Burma July 18, 2013, 
http://www.dvb.no/news/politics-news/burma-arrests-six-buddhists-for-role-in-muslim-massacre/30012.  
220 Democratic Voice of Burma, “Interview: Hate Speech Law ‘Can Be Done Pretty Soon,” July 22, 2016, 
http://www.dvb.no/news/interview-hate-speech-law-can-done-pretty-soon/68459. 
221 Ei Ei Toe Lwin, “NLD Considers Religious Harmony Law,” Myanmar Times, May 20, 2016, 
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/yangon/20397-nld-considers-religious-harmony-law.html. 

ၾသဂုတ္လတြင ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ယင္းကို ဦးေအာင္ကုိ၏ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးသုိ႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။222 ဂ်ဴလုိင္လတြင ္
ဦးေအာင္ကုိက မဟနကုိ အမနု္းတရားမ်ားကုိ တားဆီးေပးပါရနလ္ည္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။223 
ယင္းေနာက္ ဦးေအာင္ကုိ၏ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပရ္ုံးတုိ႔က ျပန္ျပင္ဆင္ကာ အေခ်ာသတ္သည္။224 ေနာက္တြင ္
ႏိုငင္ေံတာ္၏ အတုိငပ္ငခ္ံပဂုၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစၾုကညဥ္ီးေဆာင္သည့္ ႏိုငင္ံျခားေရးဝန္ႀက ီးဌာနႏွင့္ 
ျပနၾ္ကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ ႏိငုင္ံတကာပညာရငွ္မ်ားထံမ ွအၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူသည္။ 
ဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိငု္းတြင္ တင္သြင္းမည္ဟု ခန္႔မနွ္းခဲ့သည္။225 သုိ႔ရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
အလယ္ေရာက္သညအ္ထိ ဥပေဒမွာ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရႏွင့္ ပါတီမ ွကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
လႊမ္းမိုးထားသည့္ လႊတ္ေတာ္တုိ႔က သိမ္းဆည္းထားဟန္တူၿပီး အေၾကာင္းမွာ အဓိက အမုန္းစကားေျပာဆုိသူမ်ား 
ျဖစ္သည္ ့မဘသႏွင္ ့အေပါင္းအပါမ်ားသည္ ၿဖိဳခြဲခံရၿပီးေနာက္ တိတ္ဆိတ္ေနကာ  လႉပရ္ွားမႉမရွိေတာ့သည့္အတြက္  
ျဖစႏ္ိငု္သည္။ 
 
ဤဥပေဒေၾကာင္းအရ လမ္းေၾကာင္းေပးသည္ ့စကားမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆုိမႉမ်ားသာမက ျမနမ္ာႏုိင္ ငံ၏ ျဖစ္ေပၚေနဆဲ 
အေျပာင္းအလဲကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္လာေနသည့္ အမနု္းစကားမ်ားကုိ ကူညီတားဆီးရန္ႏငွ့္ ဘာသာေရး 
တင္းမာမႉမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရနအ္လုိ႔ငွာ အရပဖ္က္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကလည္း ပါဝင္လာကာဥပေဒေၾကာင္းအ
ရမဟုတ္ေသာ စကားမ်ားႏွင္ ့နည္းလမ္းမ်ားကို လုပ္ေဆာငခ္ဲ့ၾကသည္ကို ေအာက္တြင ္ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 
 
၅.၃ ဥပေဒေၾကာငး္အရမဟတုေ္သာစကားမ်ားႏွင့္ နညး္လမး္မ်ား 
 
ဦးသိန္းစနိအ္စိုးရဖက္မွ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႉမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒေၾကာင္းအရေရာ လူထုထဲတြင္ပါ 
တံု႔ျပနမ္ႉ ေႏွးေကြးေနမႉေၾကာင့္ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ျပညေ္ထာငစ္ၾုကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္ ့ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကုိ မႏွစ္သက္ဘဲ 
အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပပ္ါတီကုိ လုိလားၾကသည္ ့ျမနမ္ာ့အရပဖ္က္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကလည္း နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္  
စတင္တံု႔ျပနခ္ဲ့သည္။ ထုိစဥ္က တက္ၾကြေသာ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ၎တုိ႔သာပါဝင္သည္ 
မဟုတ္ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင္ ့ပါဝင္သည္မွာ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ား၊  
လူငယ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တုိ႔က အစိုးရ၏ ေႏွးေကြးေနမႉကုိ မႏွစ္သက္ေၾကာင္း  
ေပၚေပၚတင္တင ္ထုတ္ေဖာ္ၾကၿပီး ပိမုိုျပင္းျပင္းထန္ထန ္ဥပေဒေၾကာင္းအရေရာ အစိုးရ၏  ေဆာငရ္ြက္မႉကုိပါ 
 ေတာင္းဆုိၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎တုိ႔က လူထုကုိ အေျချပဴေသာ တံု႔ျပနမ္ႉေလးခုကုိ ရဖံန္ရခံါ ႏိုငင္ံတ ကာ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏငွ့္ ပူးေပါင္း၍ စတင္ျပဳလုပခ္ဲ့သည္။ ၎တုိ႔မွာ မဘသကုိ တံု႔ျပနစ္ိနေ္ခၚျခင္း၊ အမုန္းစကားကုိ  
တားဆီးသည့္ ကမ္ပနိ္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဘာသာေပါင္းစုံၿငမိ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သဟဇာတျဖစမ္ႉကုိ ဦးတညေ္သာ 
စကားဝိငု္းမ်ားႏွင္ ့အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္ အမနု္းစကားေစာင့္ၾကည့္သည့္ ပေရာဂ်က္မ်ား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ 
 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင္ ့အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး လႉပ္ရွားေသာ ကြန္ယက္က မဘသႏွင့္ 
၎၏ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေ၏ေလးခုကုိ ေတာင္းဆုိေသာ လႉပ္ရွားမႉကုိ တုိက္ရိုက္စနိ္ေခၚၿပီး ဗဒုၶဘာသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္အထူးထိမ္းျမားမႉဥပေဒက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဘဝၾကငေ္ဖာ္ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပိငု္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ 

                                                
222 Hein Ko Soe, “Hitting Back Against Hate Speech,” Frontier, September 26, 2016, http://frontiermyanmar.net/en/hitting-back-against-
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223 Democratic Voice of Burma, “Religious Affairs Minister Urges Measures to Rein in Hate,” July 15, 2016, 
http://www.dvb.no/news/religious-minister-urges-measures-rein-hate/68293. 
224 Ye Mon, “Hate Speech Law in the 2017 Pipeline,” Myanmar Times, December 15, 2016, http://www.mmtimes.com/index.php/national-
news/24220-hate-speech-law-in-the-2017-pipeline.html. 
225 Pe Htet Htet Khin, “Daw Aung San Suu Kyi Alters Draft of Hate Speech Law,” Irrawaddy April 3, 2017, 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/daw-aung-san-suu-kyi-alters-draft-hate-speech-law.html.   
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သံုးစြဲေသာ ဥပေဒမ်ားကိုေတာ့ လုိလားအပ္သည ္ဟု ယူဆၾကသည္။215 ဤက့ဲသုိ႔ တေျဖးေျဖးႏွင့္ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႉကုိ ေတာင္းဆုိအၾကံျပဳလာၿပီး ဥပေဒဆန္လာသည့္ အယူအဆေအာက္တြင္ 
အမနု္းစကားကိစၥမွာလည္း အၾကဳံးဝင္လာသည္။ ထုိစဥ္က ျပညသူ္႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္)တြင ္
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစၿ္ပီး လႊတ္ေတာ္ရွိ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငမိေ္အးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ၏ 
ဥကၠဌလည္း ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစၾုကည္က လူအသိအမ်ားဆံုးျဖစ္လာေအာင ္ျပဳလုပေ္ပးခဲေ့သာ တရားဥပေ
ဒစိုးမိုးမႉဆုိေသာစကားသည္ ဘာသာတစ္ခႏွုင့္တစ္ခုအၾကား ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ျဖစ္ပြားခဲေ့သာ 
ပဋပိကၡမ်ားႏွင္ ့ေနာက္ဆက္တြဲ အမနု္းစကားမ်ားကို တံု႔ုျပနႏ္ိုငမ္ည့္ အေကာင္းဆံုးအရာဟူ၍ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။216 
 
အမနု္းစကားကို ခြင့္ျပဳမညမ္ဟုတ္ဟု သမၼတကထပ္ခါတလဲလဲ ကတိေပးခဲေ့သာ္လည္း အမနု္းစကားကုိ 
တားဆီးမည့္ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ ဥပေဒေရးအရ ေတာင္းဆုိမႉသည ္ဦးသိန္းစနိအ္ုပခ္်ဳပ္သည့္ေခတ္က ေပၚမလာခဲေ့ပ။ 
၂၀၁၃ ခႏွုစ ္ဂြၽန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခဥံပေဒ ပဒုမ္ ၃၆၄ က တားျမစ္ထားသည္ ့လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာေရးအုပစ္ုမ်ားအၾကား အမနု္းစကားေျပာဆုိမႉကုိ တားဆီးႏိုငမ္ည့္ ဥပေဒတစရ္ပ ္ထားရွိႏုိငမ္ည္လားဆုိသည့္ 
လႊတ္ေတာ္ေမးခြန္းတစခ္ုကုိ ထုိစဥ္က ျပည္ထဲေရးဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ ရခဲ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗို္လ္မႉးခ်ဳပေ္က်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက 
အမနု္းစကားသည ္ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႉကုိ ျဖစ္ပြားေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းတစရ္ပ္ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ခံ
ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎က ေျပာသည္မာွ ၎၏ ဝန္ႀကီးဌာနသည ္ရာဇသတ္ႀကီးပုဒမ္မ်ား၊ ရာဇဝတ္ 
က်င့္ထံုးဥပေဒမ ွပဒု္မမ်ား (ပုဒမ္ ၁၂ရ–၁၂၉၊ ၁၃၃၊ ၁၄၃–၄ ႏငွ့္ ၁၉၆)၊ အဓိကရုဏ္းလက္စြဲ၊ ရလဲက္စြဲႏွင့္  
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒတုိ႔ကုိ သံုးစြဲၿပီး ကိစၥကုိ ေျဖရငွ္းေနသည့္အတြက္ 
အမနု္းစကားအတြက္ သီးသန္႔ ေနာက္ဥပေဒတစ္ခရုွိလာလွ်င္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္ ့ဌာနမ်ားအၾကားသာမက လူမ်ား 
အၾကားတြငပ္ါ ရွဳပေ္ထြးမႉမ်ားေပၚလာႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။217 အၾကမ္းဖက္မႉႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးသိန္းစိန္ 
မည္သည့္အရာမွ မလုပ္ခဲ့ဟုဆုိလွ်င္ မွားမညျ္ဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ရဖံနရ္ခံါတြင္ အၾကမ္းဖက္မႉျဖစ္စဥ္တုိ႔ကုိ  
‘စတငျ္ဖစ္ပြားေစခဲ့သူမ်ား’ႏွင္ ့ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါဝငခ္ဲ့သူမ်ားကုိ အေရးယူရာတြင ္
လြန္စြာျမန္ဆနခ္ဲ့ၿပီး218 အျခားျဖစရ္ပမ္်ားတြငမ္ ူအေရးယူေဆာင္ရြက္ရာတြင ္လြန္စြာေႏွးေကြးခဲ့သည္။219  

အာဏာရလာၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည ္အမုန္းစကားကုိ တုိက္ဖ်က္မည့္ ၎၏ 
ဥပေဒစမီံကိန္းကို ဆက္လက္အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္သည္။ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစေ္သာ ဦးကုိနီက ၂၀၁၃ ခႏွုစ ္
မိတီၳလာအၾကမ္းဖက္မႉအျပီးတြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ ္တငခ္ဲ့သည္ဟူ၍ သတင္းမ်ားအရ  
သိရေသာ္လည္း ယင္းကုိ စဥ္းစားေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမရွေိပ။220 ေရွ႕ကအစိုးရႏွင့္ မတူဘဲ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစီ 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရသည္ အမနု္းစကားႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိအုေရးတယူေဆာငရ္ြက္လာသည္။ ၂၀၁၆ ခႏွုစ ္ေမလတြင္  
ဦးေအာင္ကုိသည္ ဘာသာေပါင္းစုအံဖြဲ႔မ်ားကုိ မႏၱေလးတြင္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ၎တုိ႔ကုိ အမနု္းစကားႏွင့္ 
ဘာသာမ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္မႉအတြက္ ဥပဒၾကမ္းတစ္ရပေ္ရးဆြဲေပးရန ္ေမတၱာရပ္ခခံဲ့သည္။221 
ဘာသာေပါင္းစုမံ ွေခါင္းေဆာငမ္်ားပါဝင္သည့္ ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကညည္ီညြတ္ေရးအဖြဲ႔က မူၾကမ္းတစ္ခုကုိ 

                                                
215 Nick Cheesman, “That Signifier of Desire, the Rule of Law,” Social Research: An International Quarterly 82(2)  (2015), pp. 267-290; 
Elliott Prasse-Freeman, “Conceptions of Justice and the Rule of Law.” In Myanmar: The Dynamics of an Evolving Polity, edited by David 
Steinberg, 89–114 (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2014); Nick Cheesman, “What Does the Rule of Law Have to Do with Democratisation 
(in Myanmar)?” South East Asia Research 22 (2) (2014), pp. 213–232. 
216 Prasse-Freeman, “Conceptions of Justice.” 
217 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမ်ား။ http://www.pyithuhluttaw.gov.mm/. 
218 ဥပမာအားျဖင့္ Kyaw Pyo Tha, “Burma Imprisons Two Muslim Women for Sparking Okkan Unrest,” Irrawaddy, June 18, 2013, 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/burma-imprisons-two-muslim-women-for-sparking-okkan-unrest.html.  
219 ဥပမာအားျဖင့္ Aye Nai, “Burma Arrests Six Buddhists for Role in Muslim Massacre,” Democratic Voice of Burma July 18, 2013, 
http://www.dvb.no/news/politics-news/burma-arrests-six-buddhists-for-role-in-muslim-massacre/30012.  
220 Democratic Voice of Burma, “Interview: Hate Speech Law ‘Can Be Done Pretty Soon,” July 22, 2016, 
http://www.dvb.no/news/interview-hate-speech-law-can-done-pretty-soon/68459. 
221 Ei Ei Toe Lwin, “NLD Considers Religious Harmony Law,” Myanmar Times, May 20, 2016, 
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/yangon/20397-nld-considers-religious-harmony-law.html. 

ၾသဂုတ္လတြင ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ယင္းကို ဦးေအာင္ကုိ၏ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးသုိ႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။222 ဂ်ဴလုိင္လတြင ္
ဦးေအာင္ကုိက မဟနကုိ အမနု္းတရားမ်ားကုိ တားဆီးေပးပါရနလ္ည္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။223 
ယင္းေနာက္ ဦးေအာင္ကုိ၏ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပရ္ုံးတုိ႔က ျပန္ျပင္ဆင္ကာ အေခ်ာသတ္သည္။224 ေနာက္တြင ္
ႏိုငင္ေံတာ္၏ အတုိငပ္ငခ္ံပဂုၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစၾုကညဥ္ီးေဆာင္သည့္ ႏိုငင္ံျခားေရးဝန္ႀက ီးဌာနႏွင့္ 
ျပနၾ္ကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ ႏိငုင္ံတကာပညာရငွ္မ်ားထံမ ွအၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူသည္။ 
ဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိငု္းတြင္ တင္သြင္းမည္ဟု ခန္႔မနွ္းခဲ့သည္။225 သုိ႔ရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
အလယ္ေရာက္သညအ္ထိ ဥပေဒမွာ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရႏွင့္ ပါတီမ ွကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
လႊမ္းမိုးထားသည့္ လႊတ္ေတာ္တုိ႔က သိမ္းဆည္းထားဟန္တူၿပီး အေၾကာင္းမွာ အဓိက အမုန္းစကားေျပာဆုိသူမ်ား 
ျဖစ္သည္ ့မဘသႏွင္ ့အေပါင္းအပါမ်ားသည္ ၿဖိဳခြဲခံရၿပီးေနာက္ တိတ္ဆိတ္ေနကာ  လႉပရ္ွားမႉမရွိေတာ့သည့္အတြက္  
ျဖစႏ္ိငု္သည္။ 
 
ဤဥပေဒေၾကာင္းအရ လမ္းေၾကာင္းေပးသည္ ့စကားမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆုိမႉမ်ားသာမက ျမနမ္ာႏုိင္ ငံ၏ ျဖစ္ေပၚေနဆဲ 
အေျပာင္းအလဲကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္လာေနသည့္ အမနု္းစကားမ်ားကုိ ကူညီတားဆီးရန္ႏငွ့္ ဘာသာေရး 
တင္းမာမႉမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရနအ္လုိ႔ငွာ အရပဖ္က္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကလည္း ပါဝင္လာကာဥပေဒေၾကာင္းအ
ရမဟုတ္ေသာ စကားမ်ားႏွင္ ့နည္းလမ္းမ်ားကို လုပ္ေဆာငခ္ဲ့ၾကသည္ကို ေအာက္တြင ္ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 
 
၅.၃ ဥပေဒေၾကာငး္အရမဟတုေ္သာစကားမ်ားႏွင့္ နညး္လမး္မ်ား 
 
ဦးသိန္းစနိအ္စိုးရဖက္မွ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႉမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒေၾကာင္းအရေရာ လူထုထဲတြင္ပါ 
တံု႔ျပနမ္ႉ ေႏွးေကြးေနမႉေၾကာင့္ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ျပညေ္ထာငစ္ၾုကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္ ့ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကုိ မႏွစ္သက္ဘဲ 
အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပပ္ါတီကုိ လုိလားၾကသည္ ့ျမနမ္ာ့အရပဖ္က္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကလည္း နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္  
စတင္တံု႔ျပနခ္ဲ့သည္။ ထုိစဥ္က တက္ၾကြေသာ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ၎တုိ႔သာပါဝင္သည္ 
မဟုတ္ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင္ ့ပါဝင္သည္မွာ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ား၊  
လူငယ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တုိ႔က အစိုးရ၏ ေႏွးေကြးေနမႉကုိ မႏွစ္သက္ေၾကာင္း  
ေပၚေပၚတင္တင္ ထုတ္ေဖာ္ၾကၿပီး ပိမုိုျပင္းျပင္းထန္ထန ္ဥပေဒေၾကာင္းအရေရာ အစိုးရ၏  ေဆာငရ္ြက္မႉကုိပါ 
 ေတာင္းဆုိၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎တုိ႔က လူထုကုိ အေျချပဴေသာ တံု႔ျပနမ္ႉေလးခုကုိ ရဖံန္ရခံါ ႏိုငင္ံတ ကာ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏငွ့္ ပူးေပါင္း၍ စတင္ျပဳလုပခ္ဲ့သည္။ ၎တုိ႔မွာ မဘသကုိ တံု႔ျပနစ္ိနေ္ခၚျခင္း၊ အမုန္းစကားကုိ  
တားဆီးသည့္ ကမ္ပနိ္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဘာသာေပါင္းစုံၿငမိ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သဟဇာတျဖစမ္ႉကုိ ဦးတညေ္သာ 
စကားဝိငု္းမ်ားႏွင္ ့အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္ အမနု္းစကားေစာင့္ၾကည့္သည့္ ပေရာဂ်က္မ်ား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ 
 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင္ ့အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး လႉပ္ရွားေသာ ကြန္ယက္က မဘသႏွင့္ 
၎၏ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေ၏ေလးခုကုိ ေတာင္းဆုိေသာ လႉပ္ရွားမႉကုိ တုိက္ရိုက္စနိ္ေခၚၿပီး ဗဒုၶဘာသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္အထူးထိမ္းျမားမႉဥပေဒက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဘဝၾကငေ္ဖာ္ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပိငု္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ 

                                                
222 Hein Ko Soe, “Hitting Back Against Hate Speech,” Frontier, September 26, 2016, http://frontiermyanmar.net/en/hitting-back-against-
hate-speech. 
223 Democratic Voice of Burma, “Religious Affairs Minister Urges Measures to Rein in Hate,” July 15, 2016, 
http://www.dvb.no/news/religious-minister-urges-measures-rein-hate/68293. 
224 Ye Mon, “Hate Speech Law in the 2017 Pipeline,” Myanmar Times, December 15, 2016, http://www.mmtimes.com/index.php/national-
news/24220-hate-speech-law-in-the-2017-pipeline.html. 
225 Pe Htet Htet Khin, “Daw Aung San Suu Kyi Alters Draft of Hate Speech Law,” Irrawaddy April 3, 2017, 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/daw-aung-san-suu-kyi-alters-draft-hate-speech-law.html.   
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ရာေရာက္သည္ဟု ျပန္လွနေ္ျပာဆုိၿပီး226အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစေ္ပၚေနခ်နိ္တြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ မဘသလႉပ္
ရွားမႉ၏ အခ်ိန္ကုိက္မႉကုိ ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။227 ထုိအဖြဲ႔မ်ားကို သစၥာေဖာက္မ်ားဟု ေခၚဆုိကာ  အမ်ိဳးသားေရး 
လႉပ္ရွားသူမ်ားက ၿခိ္မ္းေျခာက္မႉမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။228 သုိ႔ရာတြင္ မ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာဝငအ္မ်ိဳးသမီးတုိ႔က 
မဘသ၏ စကားကို ယံုၿပီး မဘသကုိ အားရပါးရေထာက္ခံၿပီး ပူးေပါင္းခဲၾ့ကသည္။229 မဘသ၏ လူမႉစီးပြားေရး 
အေထာက္အကူျပဳ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အေသးစားေခ်းေငြေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား 
မႉအကူအညမီ်ားေပးျခင္းတုိ႔က ႏိုငင္ံအႏွ႔ံတြင္ရွေိသာ ႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္လည္း အေထာက္အကူရခဲ့ သည္မွာ 
အမနွ္ပငျ္ ဖစ္သည္။230 
 
ဒုတိယလုပင္န္းအေနျဖင့္လူသိအမ်ားဆံုးျဖစ္လာခဲ့သည့္ အမုန္းစကားဆန္႔က်င္ေရး အရပဖ္က္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း
ကမ္ပနိ္းျဖစ္သည့္ ပန္းစကားကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ႏိငု္ငေံရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဘေလာ့ဂါ 
ႏွင္ ့စာေရးဆရာတစဥ္ီးျဖစ္သူ ကုိေနဘုန္းလတ္ႏွင့္ ၎တညေ္ထာက္သည္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအတြက္ “ျမန္” အိငု္စီတီ 
အဖြဲ႕ (MIDO)တုိ႔က စတင္ခဲ့သည္။ ပန္းစကားသည္ စစခ်င္းတြင္ အမုန္းစကားဆန္႔က်င္သည့္ လက္ကမ္း 
စာေစာင္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။231 ထုိ႔အျပင္ ေဖစ့္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုထားရွိကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ 
ရက္ေန႔တြင္ စတစ္ကာမ်ားကို စတင္လႊင့္တင္ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ၿပီးထုိစတစက္ာမ်ားကို ျမနမ္ာႏုိငင္ံရွိ အင္တာနက္သံုးစြဲသူမ်ားက 
Like လုပ္ျခင္း Share လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပႏ္ိငု္သည္။  
 
တတိယအေနျဖင္ ့ဘာသာေပါင္းစုခံ်စ္ၾကညေ္ရးႏွင့္ သဟဇာတျဖစမ္ႉအတြက္ စကားဝိငု္းမ်ား ၊ 
စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင္ ့အခမ္းအနားမ်ားကုိလည္း ၂၀၁၃ ခႏွုစ္မ ွစတငၿ္ပီး တုိး၍ က်င္းပလာခဲ့သည္။232 
အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရကလည္း ထုိဘာသာေပါင္းစုံစကားဝိုင္းမ်ားႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ားကုိ ဆက္လက္၍ 
က်င္းပခဲ့ၿပီး အမ်ားအျပားကို ဦးေအာင္ကို ကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။233 ဤကဏၭတြင္ ႏိငု္ငံတကာမ ွ
အားေကာင္းၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ အကူအညေီပးမႉကုိ ေတြ႔ျမငရ္သည္။ ဘာသာာေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ 
ေယဘုယ်အားျဖင့ ္ဦးတည္လုပ္ကုိင္ၾကေသာ  Religions for Peace၊234 International Panel of Parliamentarians 
for Freedom of Religion or Belief235 ႏငွ့္ Institute for Global Engagement236 က့ဲသုိ႔ေသာ 
ႏိုငင္ံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အပု္စမု်ားစြာသည ္ျမနမ္ာႏုိင္ငအံေျခစိုက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ျဖစၾ္ကသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေထရဝါဒသာသနာျပဳတကၠသ္ုိလ္၊ သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသုိလ္ႏွင ့္ 
ဘာသာေပါင္းစုခံ်စ္ၾကညည္ီညႊတ္ေရးအဖြဲ႔တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လုပင္န္းမ်ား လုပ္ကုိင္ခဲၾ့ကသည္။ 
 
စတုတၳအေနႏွင့္ မ်ားစြာေသာ အမုန္းစကား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေသာ ပေရာဂ်က္မ်ားကုိလည္း 
ျပဳလုပခ္ဲ့ၾကသည္။ MIDO ႏွင္ ့၎၏ အမနု္းစကားဆန္႔က်င္သည့္ ကမ္ပိန္းမ်ားႏွင္ ့အဓိကပူးတြဲ 

                                                
226 Naw Noreen “Women of Burma Speak Out Against Interfaith Marriage Act,” Democratic Voice of Burma, May 6, 2014, 
https://www.dvb.no/news/women-of-burma-speakout-against-interfaith-marriage-act-burma-myanmar/40401.  
227 Lawi Weng, “Rights Groups Say Interfaith Marriage Bill is An Unnecessary Distraction,” Irrawaddy, May 6, 
2014, http://www.irrawaddy.org/burma/rights-groupssay-interfaith-marriage-bill-unnecessary-distraction.html.  
228 Yen Saning, “Activists Face Violent Threats After Opposing Interfaith Marriage Bill,” Irrawaddy, June 4, 2014, 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/activists-face-violent-threats-opposing-interfaith-marriage-bill.html. 
229 Matthew Walton, Melyn McKay, and Daw Khin Mar Mar Kyi, “Women and Myanmar’s “Religious Protection Laws”,” Review of Faith 
& International Affairs 13(4) (2015), pp. 36-49; Isabel Marler and Macarena Aguilar, “What’s Attracting Women to Myanmar’s Buddhist 
Nationalist Movement?” openDemocracy, January 30, 2018, https://www.opendemocracy.net/5050/isabel-marler-macarena-aguilar/women-
myanmar-buddhist-nationalist-movement. 
230 International Crisis Group, Buddhism and State Power in Myanmar (Brussels: International Crisis Group, 2017). 
231 San Yamin Aung, “Hate Speech Pours Poison Into the Heart,” Irrawaddy, April 9, 2014, https://www.irrawaddy.com/in-
person/interview/hate-speech-pours-poison-heart.html. 
232 Saw Hlaing Bwa, “Why Interfaith Dialogue is Essential for Myanmar's Future,” The Review of Faith & International Affairs 13 (4) 
(2015), pp. 71-78.  
233 Ei Ei Toe Lwin, “NLD Considers Religious Harmony Law,” Myanmar Times, May 20, 2016, 
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/yangon/20397-nld-considers-religious-harmony-law.html. 
234 Religions for Peace (Myanmar), http://mm.rfp.org.  
235 International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief, “About IPPFoRB,” http://ippforb.com/about/.  
236 Institute for Global Engagement, “Myanmar,” https://globalengage.org/relational-diplomacy/countries/myanmar.  

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံရွိ အႏၱရာယ္ရွိေသာ စကားမ်ားဆုိေသာ ပေရာဂ်က္ 

(http://dangerousspeech.org/myanmar/) သည္ အမနု္းစကားမ်ာထဲတြင္ ပါဝငေ္နေသာ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္မႉ 
ကို ေလ့လာသည္။ ထုိ႔အတူပင္ ႏိငု္ငံတကာမွ ဘဏၭာေရးအေထာက္အပံေ့ပးေသာ ရိုးရိုးမဒီီယာႏွင့္ ဆုိရွယ္ 
မီဒီယာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေသာ ပေရာဂ်က္မ်ားလည္းရွရိာ ဥပမာအားျဖင္ ့ကြဲျပားျခားနားမႉႏွင္ ့အမ်ိဳ းသားေရး 
သဟဇာတျဖစ္မႉဆုိငရ္ာေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (Center for Diversity and National Harmony)၏ အေဆာတလ်င ္
သတိေပးႏုိငရ္နႏ္ငွ့္ တု႔ံျပနမ္ႉေပးႏုိငေ္ရးအစအီစဥ္က အင္တာနက္ေပၚတြငရ္ွိေသာအမနု္းတရားကို ေစာင့္ၾကည့္ ၿပီး 
ျမနမ္ာႏုိင္ငအံႏံွ႔တြင္ ဘာသာေပါင္းစုအံၾကား သဟဇာတရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းကို ေလ့လာသည္။237 စစ္ပြဲႏွင့္ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးကုိ 
သတင္းတင္ဆက္ျခင္းအငစ္တီက်ဳ (Institute for War and Peace Reporting)၏ မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ေရး 
အစအီစဥ္က အေတြ႔အၾကဳံရွေိသာ သတင္းသမားမ်ားကို မီဒီယာမ်ားကို  ေစာင့္ၾကည့္ခိုင္းသည္။238 
 
၂၀၁၈ ခႏွုစ္တြင္ အထက္ပါ ျမန္မာအရပဖ္က္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီအာဏာရလာၿပီးေနာက္ရပ္တန္႔သြားသည ္သုိ႔မဟုတ္ လႉပ္ရွားမႉနည္းသြားသည္။ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရ
စီအဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရကလည္း ဘာသာေပါင္းစုံဆုေတာင္းပြဲမ်ားကို ရန္ကုနႏ္ွင့္မႏၱေလးအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ  
အႏံွ႔ရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင ္၂၀၁၇ ခႏွုစ ္ေအာက္တုိဘာလတြင ္က်င္းပခဲသ့ည္။ အဓိကအေၾကာင္းမွာ၂၀၁၇ ခႏွုစ ္ၾသဂုတ္လ 
အာဆာတုိက္ခုိက္မႉကုိ ႏွမိ္နင္းေသာ စစ္တပ္၏ စစ္ဆငေ္ရးမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္၍ အမ်ိဳ းသားဒီမိကုေရစီ 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရကုိႏုိင္ငံတကာေဝဖန္မႉ ျမင့္တက္ေနခ်ိန္တြင္ တံု႔ျပန္မႉျပဳရနႏ္ငွ္ ့ျမနမ္ာႏုိငင္ံတြင ္ဘာသာေပါင္းစုံ 
သဟဇာတျဖစ္ျဖစ ္ေနထုိငေ္နၾကေၾကာင္း ျပလုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ဟန္တူသည္။239 ထို လူအာရုစံိုက္ခံရေသာ 
အခမ္းအနားမ်ားကုိ အစိုးရက ဦးေဆာင္က်င္းပၿပီး ျမနမ္ာ့လူထုကုိ ညီညြတ္မႉရရန္ အတြက္  ျပဳလုပ္သည္ဟု  
ဆုိသည့္အျပင္ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ သီလရွငမ္်ားအပါအဝင ္ဘာသာေပါင္းစုမံ ွကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
တက္ေရာက္ၾကသည။္240 သုိ႔ရာတြင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး စဥ္႔ကုိင္တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က 
က်င္းပေသာ အခမ္းအနားတစခ္ုတြင ္ ဗုဒၶဘာသာကုိရငမ္်ားက ပရိသတ္ထဲတြင္ ထုိငေ္နစဥ ္ မြတ္စလငႏ္ွင့္  
ခရစ္ယာန္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက စငေ္ပၚတြင ္ထုိငေ္နသည္ကို ေတြ႔ျမငရ္သည့္ ထုိငခ္ုံေနရာခ်ထားမႉႏွင့္ ပတ္သက္၍  
အျငင္းအခုံျဖစ္ၿပီးေနာက္241  အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပပ္ါတီက ေတာင္းပန္လုိက္ရကာ မူလအစအီစဥ္ျဖစ္သည္ ့
ထုိအခမ္းအနားမ်ားကို တစ္ႏိငုင္ံလံုးတြင္ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ကုိ ရပ္တန္႔လုိက္သည္။ 
ဘာသာေပါင္းစုအံဖြဲ႔မ်ားက ၎တုိ႔ဖာသာ က်င္းပသည္ ့ေသးငယ္ေသာ အခမ္းအနားမ်ားက ရွေိနေသးၿပီး ရဖံနရ္ခံါ 
က်င္းပသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစအ္လယ္တြင ္ဗဒုၶဘာသာအမ်ိဳ းသားေရးသမားမ်ား၏ ၾသဇာအာဏာေလ်ာ့က်လာမႉေၾကာင့္  
ျပည္တြင္းရွိ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရႏွင့္ ႏိုငင္ံတကာက အားေပးခဲ့သည့္ အဆုိပါ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ  
ေဆာငရ္ြက္ေသာအစီအစဥမ္်ား ရပ္တန္႔သြားသည ္သုိ႔မဟုတ္ လႉပ္ရွားမႉမရွေိတာ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။  
 
မဘသႏွင္ ့ေထာက္ခံသူမ်ားကုိ တင္းတင္းမာမာ က္ုိင္တြယ္ခဲေ့သာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗဒုၶဘာသာ 
ျဖစ္တည္မႉႏွင္ ့ႏိုငင္ံေရး၏ အေရးႀကီးပုံကုိ သေဘာေပါက္ပုရံေသာ အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရသည္  
မဟနႏွင့္ သံဃာထု၏ ေထာက္ခံမႉကုိ ရရွရိန ္ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရက 
၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ ၅ ရက္အထိႏွင့္ ၂၀၁၈ ဇနန္ဝါရီလ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္အထိ ႏစွ္စဥ္  ႏစွ္သစ္ကူး တရား ပြဲ 
မ်ားကို က်င္းပခဲ့သည္။ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားက ထုိ လူထုအၾကားေက်ာ္ၾကားခဲ ့ေသ ာ 
တရားပြဲမ်ားတြင ္လာေရာက္ေဟာၾကားခဲၾ့ကၿပီး ၂၀၁၈ ခႏွုစ္တြင ္ၾကည္ညိဳသူ ႏွစ္သိန္းခြဲခန္႔ 

                                                
237 Center for Diversity and National Harmony, “Publication,” http://www.cdnh.org/category/publication/.  
238 Institute for War and Peace Reporting, “Myanmar,” https://iwpr.net/global/myanmar. 
239 Zarni Mann, “Thousands Gather for Interfaith Rallies,” Irrawaddy, October 11, 2017, 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/thousands-gather-interfaith-rallies.html. 
240 Naw Betty Han, “Interfaith Celebrations Aim to Unite Myanmar, NLD Says,” Myanmar Times, October 18, 2017, 
https://www.mmtimes.com/news/interfaith-celebrations-aim-unite-myanmar-nld-says.html. 
241 Ye Mon, “NLD probing controversy over Mandalay interfaith event’s seating,” Democratic Voice of Burma October 30, 2017, 
http://www.dvb.no/news/nld-probing-controversy-mandalay-interfaith-events-seating-arrangements/78120.  
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ရာေရာက္သည္ဟု ျပန္လွနေ္ျပာဆုိၿပီး226အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစေ္ပၚေနခ်နိ္တြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ မဘသလႉပ္
ရွားမႉ၏ အခ်ိန္ကုိက္မႉကုိ ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။227 ထုိအဖြဲ႔မ်ားကို သစၥာေဖာက္မ်ားဟု ေခၚဆုိကာ  အမ်ိဳးသားေရး 
လႉပ္ရွားသူမ်ားက ၿခိ္မ္းေျခာက္မႉမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။228 သုိ႔ရာတြင္ မ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာဝငအ္မ်ိဳးသမီးတုိ႔က 
မဘသ၏ စကားကို ယံုၿပီး မဘသကုိ အားရပါးရေထာက္ခံၿပီး ပူးေပါင္းခဲၾ့ကသည္။229 မဘသ၏ လူမႉစီးပြားေရး 
အေထာက္အကူျပဳ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အေသးစားေခ်းေငြေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား 
မႉအကူအညမီ်ားေပးျခင္းတုိ႔က ႏိုငင္ံအႏွ႔ံတြင္ရွေိသာ ႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္လည္း အေထာက္အကူရခဲ့ သည္မွာ 
အမနွ္ပငျ္ ဖစ္သည္။230 
 
ဒုတိယလုပင္န္းအေနျဖင့္လူသိအမ်ားဆံုးျဖစ္လာခဲ့သည့္ အမုန္းစကားဆန္႔က်င္ေရး အရပဖ္က္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း
ကမ္ပနိ္းျဖစ္သည့္ ပန္းစကားကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ႏိငု္ငေံရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဘေလာ့ဂါ 
ႏွင္ ့စာေရးဆရာတစဥ္ီးျဖစ္သူ ကုိေနဘုန္းလတ္ႏွင့္ ၎တညေ္ထာက္သည္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအတြက္ “ျမန္” အိငု္စီတီ 
အဖြဲ႕ (MIDO)တုိ႔က စတင္ခဲ့သည္။ ပန္းစကားသည္ စစခ်င္းတြင္ အမုန္းစကားဆန္႔က်င္သည့္ လက္ကမ္း 
စာေစာင္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။231 ထုိ႔အျပင္ ေဖစ့္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုထားရွိကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ 
ရက္ေန႔တြင္ စတစ္ကာမ်ားကို စတင္လႊင့္တင္ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ၿပီးထုိစတစက္ာမ်ားကို ျမနမ္ာႏုိငင္ံရွိ အင္တာနက္သံုးစြဲသူမ်ားက 
Like လုပ္ျခင္း Share လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပႏ္ိငု္သည္။  
 
တတိယအေနျဖင္ ့ဘာသာေပါင္းစုခံ်စ္ၾကညေ္ရးႏွင့္ သဟဇာတျဖစမ္ႉအတြက္ စကားဝိငု္းမ်ား ၊ 
စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင္ ့အခမ္းအနားမ်ားကုိလည္း ၂၀၁၃ ခႏွုစ္မ ွစတငၿ္ပီး တုိး၍ က်င္းပလာခဲ့သည္။232 
အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရကလည္း ထုိဘာသာေပါင္းစုံစကားဝိုင္းမ်ားႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ားကုိ ဆက္လက္၍ 
က်င္းပခဲ့ၿပီး အမ်ားအျပားကို ဦးေအာင္ကို ကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။233 ဤကဏၭတြင္ ႏိငု္ငံတကာမ ွ
အားေကာင္းၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ အကူအညေီပးမႉကုိ ေတြ႔ျမငရ္သည္။ ဘာသာာေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ 
ေယဘုယ်အားျဖင့ ္ဦးတည္လုပ္ကုိင္ၾကေသာ  Religions for Peace၊234 International Panel of Parliamentarians 
for Freedom of Religion or Belief235 ႏငွ့္ Institute for Global Engagement236 က့ဲသုိ႔ေသာ 
ႏိုငင္ံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အပု္စမု်ားစြာသည ္ျမနမ္ာႏုိင္ငအံေျခစိုက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ျဖစၾ္ကသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေထရဝါဒသာသနာျပဳတကၠသ္ုိလ္၊ သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသုိလ္ႏွင ့္ 
ဘာသာေပါင္းစုခံ်စ္ၾကညည္ီညႊတ္ေရးအဖြဲ႔တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လုပင္န္းမ်ား လုပ္ကုိင္ခဲၾ့ကသည္။ 
 
စတုတၳအေနႏွင့္ မ်ားစြာေသာ အမုန္းစကား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေသာ ပေရာဂ်က္မ်ားကုိလည္း 
ျပဳလုပခ္ဲ့ၾကသည္။ MIDO ႏွင္ ့၎၏ အမနု္းစကားဆန္႔က်င္သည့္ ကမ္ပိန္းမ်ားႏွင္ ့အဓိကပူးတြဲ 

                                                
226 Naw Noreen “Women of Burma Speak Out Against Interfaith Marriage Act,” Democratic Voice of Burma, May 6, 2014, 
https://www.dvb.no/news/women-of-burma-speakout-against-interfaith-marriage-act-burma-myanmar/40401.  
227 Lawi Weng, “Rights Groups Say Interfaith Marriage Bill is An Unnecessary Distraction,” Irrawaddy, May 6, 
2014, http://www.irrawaddy.org/burma/rights-groupssay-interfaith-marriage-bill-unnecessary-distraction.html.  
228 Yen Saning, “Activists Face Violent Threats After Opposing Interfaith Marriage Bill,” Irrawaddy, June 4, 2014, 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/activists-face-violent-threats-opposing-interfaith-marriage-bill.html. 
229 Matthew Walton, Melyn McKay, and Daw Khin Mar Mar Kyi, “Women and Myanmar’s “Religious Protection Laws”,” Review of Faith 
& International Affairs 13(4) (2015), pp. 36-49; Isabel Marler and Macarena Aguilar, “What’s Attracting Women to Myanmar’s Buddhist 
Nationalist Movement?” openDemocracy, January 30, 2018, https://www.opendemocracy.net/5050/isabel-marler-macarena-aguilar/women-
myanmar-buddhist-nationalist-movement. 
230 International Crisis Group, Buddhism and State Power in Myanmar (Brussels: International Crisis Group, 2017). 
231 San Yamin Aung, “Hate Speech Pours Poison Into the Heart,” Irrawaddy, April 9, 2014, https://www.irrawaddy.com/in-
person/interview/hate-speech-pours-poison-heart.html. 
232 Saw Hlaing Bwa, “Why Interfaith Dialogue is Essential for Myanmar's Future,” The Review of Faith & International Affairs 13 (4) 
(2015), pp. 71-78.  
233 Ei Ei Toe Lwin, “NLD Considers Religious Harmony Law,” Myanmar Times, May 20, 2016, 
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/yangon/20397-nld-considers-religious-harmony-law.html. 
234 Religions for Peace (Myanmar), http://mm.rfp.org.  
235 International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief, “About IPPFoRB,” http://ippforb.com/about/.  
236 Institute for Global Engagement, “Myanmar,” https://globalengage.org/relational-diplomacy/countries/myanmar.  

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံရွိ အႏၱရာယ္ရွိေသာ စကားမ်ားဆုိေသာ ပေရာဂ်က္ 

(http://dangerousspeech.org/myanmar/) သည္ အမနု္းစကားမ်ာထဲတြင္ ပါဝငေ္နေသာ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္မႉ 
ကို ေလ့လာသည္။ ထုိ႔အတူပင္ ႏိငု္ငံတကာမွ ဘဏၭာေရးအေထာက္အပံေ့ပးေသာ ရိုးရိုးမဒီီယာႏွင့္ ဆုိရွယ္ 
မီဒီယာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေသာ ပေရာဂ်က္မ်ားလည္းရွရိာ ဥပမာအားျဖင္ ့ကြဲျပားျခားနားမႉႏွင္ ့အမ်ိဳ းသားေရး 
သဟဇာတျဖစ္မႉဆုိငရ္ာေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (Center for Diversity and National Harmony)၏ အေဆာတလ်င ္
သတိေပးႏုိငရ္နႏ္ငွ့္ တု႔ံျပနမ္ႉေပးႏုိငေ္ရးအစအီစဥ္က အင္တာနက္ေပၚတြငရ္ွိေသာအမနု္းတရားကို ေစာင့္ၾကည့္ ၿပီး 
ျမနမ္ာႏုိင္ငအံႏံွ႔တြင္ ဘာသာေပါင္းစုအံၾကား သဟဇာတရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းကို ေလ့လာသည္။237 စစ္ပြဲႏွင့္ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးကုိ 
သတင္းတင္ဆက္ျခင္းအငစ္တီက်ဳ (Institute for War and Peace Reporting)၏ မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ေရး 
အစအီစဥ္က အေတြ႔အၾကဳံရွေိသာ သတင္းသမားမ်ားကို မီဒီယာမ်ားကို  ေစာင့္ၾကည့္ခိုင္းသည္။238 
 
၂၀၁၈ ခႏွုစ္တြင္ အထက္ပါ ျမန္မာအရပဖ္က္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီအာဏာရလာၿပီးေနာက္ရပ္တန္႔သြားသည ္သုိ႔မဟုတ္ လႉပ္ရွားမႉနည္းသြားသည္။ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရ
စီအဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရကလည္း ဘာသာေပါင္းစုံဆုေတာင္းပြဲမ်ားကို ရန္ကုနႏ္ွင့္မႏၱေလးအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ  
အႏံွ႔ရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင ္၂၀၁၇ ခႏွုစ ္ေအာက္တုိဘာလတြင ္က်င္းပခဲသ့ည္။ အဓိကအေၾကာင္းမွာ၂၀၁၇ ခႏွုစ ္ၾသဂုတ္လ 
အာဆာတုိက္ခုိက္မႉကုိ ႏွမိ္နင္းေသာ စစ္တပ္၏ စစ္ဆငေ္ရးမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္၍ အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစီ 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရကုိႏုိင္ငံတကာေဝဖန္မႉ ျမင့္တက္ေနခ်ိန္တြင္ တံု႔ျပန္မႉျပဳရနႏ္ငွ္ ့ျမနမ္ာႏုိငင္ံတြင ္ဘာသာေပါင္းစုံ 
သဟဇာတျဖစ္ျဖစ ္ေနထုိငေ္နၾကေၾကာင္း ျပလုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ဟန္တူသည္။239 ထို လူအာရုစံိုက္ခံရေသာ 
အခမ္းအနားမ်ားကုိ အစိုးရက ဦးေဆာင္က်င္းပၿပီး ျမနမ္ာ့လူထုကုိ ညီညြတ္မႉရရန္ အတြက္  ျပဳလုပ္သည္ဟု  
ဆုိသည့္အျပင္ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ သီလရွငမ္်ားအပါအဝင ္ဘာသာေပါင္းစုမံ ွကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
တက္ေရာက္ၾကသည။္240 သုိ႔ရာတြင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး စဥ္႔ကုိင္တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က 
က်င္းပေသာ အခမ္းအနားတစခ္ုတြင ္ ဗုဒၶဘာသာကုိရငမ္်ားက ပရိသတ္ထဲတြင္ ထုိငေ္နစဥ ္ မြတ္စလငႏ္ွင့္  
ခရစ္ယာန္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက စငေ္ပၚတြင ္ထုိငေ္နသည္ကို ေတြ႔ျမငရ္သည့္ ထုိငခ္ုံေနရာခ်ထားမႉႏွင့္ ပတ္သက္၍  
အျငင္းအခုံျဖစ္ၿပီးေနာက္241  အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပပ္ါတီက ေတာင္းပန္လုိက္ရကာ မူလအစအီစဥ္ျဖစ္သည္ ့
ထုိအခမ္းအနားမ်ားကို တစ္ႏိငုင္ံလံုးတြင္ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ကုိ ရပ္တန္႔လုိက္သည္။ 
ဘာသာေပါင္းစုအံဖြဲ႔မ်ားက ၎တုိ႔ဖာသာ က်င္းပသည္ ့ေသးငယ္ေသာ အခမ္းအနားမ်ားက ရွေိနေသးၿပီး ရဖံနရ္ခံါ 
က်င္းပသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစအ္လယ္တြင ္ဗဒုၶဘာသာအမ်ိဳ းသားေရးသမားမ်ား၏ ၾသဇာအာဏာေလ်ာ့က်လာမႉေၾကာင့္  
ျပည္တြင္းရွိ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရႏွင့္ ႏိုငင္ံတကာက အားေပးခဲ့သည့္ အဆုိပါ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ  
ေဆာငရ္ြက္ေသာအစီအစဥမ္်ား ရပ္တန္႔သြားသည ္သုိ႔မဟုတ္ လႉပ္ရွားမႉမရွေိတာ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။  
 
မဘသႏွင္ ့ေထာက္ခံသူမ်ားကုိ တင္းတင္းမာမာ က္ုိင္တြယ္ခဲေ့သာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗဒုၶဘာသာ 
ျဖစ္တည္မႉႏွင္ ့ႏိုငင္ံေရး၏ အေရးႀကီးပုံကုိ သေဘာေပါက္ပုရံေသာ အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရသည္  
မဟနႏွင့္ သံဃာထု၏ ေထာက္ခံမႉကုိ ရရွရိန ္ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရက 
၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ ၅ ရက္အထိႏွင့္ ၂၀၁၈ ဇနန္ဝါရီလ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္အထိ ႏစွ္စဥ္  ႏစွ္သစ္ကူး တရား ပြဲ 
မ်ားကို က်င္းပခဲ့သည္။ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားက ထုိ လူထုအၾကားေက်ာ္ၾကားခဲ ့ေသ ာ 
တရားပြဲမ်ားတြင ္လာေရာက္ေဟာၾကားခဲၾ့ကၿပီး ၂၀၁၈ ခႏွုစ္တြင ္ၾကည္ညိဳသူ ႏွစ္သိန္းခြဲခန္႔ 

                                                
237 Center for Diversity and National Harmony, “Publication,” http://www.cdnh.org/category/publication/.  
238 Institute for War and Peace Reporting, “Myanmar,” https://iwpr.net/global/myanmar. 
239 Zarni Mann, “Thousands Gather for Interfaith Rallies,” Irrawaddy, October 11, 2017, 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/thousands-gather-interfaith-rallies.html. 
240 Naw Betty Han, “Interfaith Celebrations Aim to Unite Myanmar, NLD Says,” Myanmar Times, October 18, 2017, 
https://www.mmtimes.com/news/interfaith-celebrations-aim-unite-myanmar-nld-says.html. 
241 Ye Mon, “NLD probing controversy over Mandalay interfaith event’s seating,” Democratic Voice of Burma October 30, 2017, 
http://www.dvb.no/news/nld-probing-controversy-mandalay-interfaith-events-seating-arrangements/78120.  
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လာေရာက္ တရားနာယူခဲ့ၾကသည္။242 ထုိ႔အတူပင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကုိအေနကဇာတင္ပြဲႏွင္ ့လူထုလွဴဒါန္းပြဲမ်ားကို 
၂၀၁၈ ခႏွုစ ္ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ျပန္ရာ ရဟန္းေတာ္ ၁၈၀၀၀ ႏွင္ ့သီလရွင္ ၅၀၀၀ 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။243 ထုိ အစိုးရက ဦးေဆာင္ၿပီး က်င္းပေသာ ဗဒုၶဘာသာအခမ္းအနားမ်ားမ ွျပေနသညမ္ွာ 
ဗုဒၶဘာသာသည္ အစိုးရက အေလးထားသတိမရူမည္ ့အငအ္ားေကာင္းေသာ လူမႉေရးႏွင့္ ႏိငု္ငေံရး အင္အားစု 
တစ္ခအုေနျဖင့္ ရွေိနဆဲပငျ္ဖစ္သည္ကုိ ျဖစ္သည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
242 Zaw Gyi, “New Year Dhamma Donation Ceremony continues in Yangon,” Global New Light of Myanmar, January 4, 2018, p. 2. 
243 Aung Kyaw Min, “Shwedagon New Year’s Event Draws 18,000 Monks,” Myanmar Times, January 2, 2018, 
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၆.၁ နဂိုးံ 
  
ဤအစရီင္ခစံာက ျမနမ္ာႏုိငင္ံရွိ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္၏ အေျခအေန၊ အစိုးရ၏ အခန္းကဏၭႏွင့္ 
ဘာသာမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ဥပေဒေၾကာင္းႏငွ့္ ပတ္သက္သည္ ့ကိစၥတစ္ခအုေနျဖင့္သာမက 
ႏိုငင္ေံရး၊ လူမႉေရး၊ ယဥေ္က်းမႉ၊ လူမ်ိဳ းေရးႏွင့္ ဘာသာေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့ကိစၥတစ္ခအုေနႏွင့္ပါ 
တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မြတ္စလင္လူနည္းစုမ်ား (အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား)သည ္အဆုိးဝါးဆံုး 
ဘာသာေရးခြဲျခားမႉႏွင္ ့ဖိႏိွပမ္ႉတုိ႔ကုိ ခံစားရသည္။ သုိ႔ေသာ္ မြတ္စလင္လူနည္းစုဆုိေသာ လူစုအထဲ 
တြင္အပု္စအုမ်ားအျပားထပ္ကြဲေနၿပီး ပုံစအံမ်ိဳးမ်ိဳ းေသာ အစိုးရႏွင့္ လူနည္းစုဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ထိစပ္
ပတ္သက္ ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ေပၚေပၚတင္တင ္တုိက္ရိုက္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ႏငွ့္ 
ဖိႏိွပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ခံစားရစဥ ္အျခားမြတ္စလင္မ်ားမွာ ပိုမိေုပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႉကုိသာ ေတြ႔ၾကဳံရသည္။ 
 
အစရီငခ္စံာက ထပမ္ံျပဆုိေနသညမ္ွာ အစိုးရႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝငလူ္မ်ားစမု်ားအၾကားတြင္တစဖ္က္ႏွင္ ့ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္လူနည္းစမု်ားအၾကားတြင္ တစဖ္က္ ပုစံအံမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစိုးရႏွင့္ လူထုအၾကား  
ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ခရစ္ယာန္ဘာသာဝငမ္်ားအေနျဖင့္လည္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ 
လ်စ္လ်ဴရွဴခံရျခင္းႏငွ့္ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးလာသည့္ အခ်နိ္မ်ားတြင ္ဖိႏိွပခ္ံရျခင္းမ်ား  ခံစားခဲ့ရေသာ္လည္း  
ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင ္ေနထ္ုိင္ၾကေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင ္အကုနလံု္းမဟုတ္သည့္တုိင္ အမ်ားစုသည္ ႏိငု္ငေံရး 
အေျခအေနႏွင့္ အခ်နိအ္ခါေပၚတြင ္မူတညၿ္ပီး ၎တုိ႔၏ ဘဝမ်ား  တုိးတက္လာသည္ကုိ ၾကဳံေတြ႔ခဲရ့သည။္  
သုိ႔ရာတြငအ္ထူးသျဖင္ ့တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပဖ္ြဲ႔မ်ား၊ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့ႏိုငင္ေံရးအရ အဆက္အသြ
ယ္ရွိသည့္ ဘုန္းႀကီးမ်ား စိုးမိုးေနၿပီး အစိုးရက ၎၏အာဏာစက္ကုိ မျဖန္႔က်က္ႏုိင္သည့္ ကရင္ျပညန္ယ္က့ဲသုိ႔ေသာ 
ေဒသမ်ားတြငမ္ူ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ တုိ႔သည္လည္း  စိနေ္ခၚမႉအခ်ိဳ႕ကုိ ၾကဳေံတြ႔ေနရဆဲျဖစ္သည္။  
 
အစရီငခ္စံာက အလားတူေဆြးေႏြးထားသညမ္ွာ အစိုးရႏွင့္ က်မး္ရိးုဗုဒၶဘာသာသံဃာမ်ားႏွင့္ ေသးငယ္ၿပီး  
က်မ္းရိုးအတုိင္းမဟုတ္ေသာ မိုးျပာက့ဲသုိ႔ေသာ (ဗဒုၶဘာသာ)ဂိုဏ္းမ်ားအၾကား ခက္ခေဲသာ ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္။ 
ဗုဒၶဘာသာဝငအ္မ်ားစမုွာ က်မ္းရိုးေထရဝါဒဗဒုၶဘာသာကုိ ယံုၾကည္လက္ခံၾကသည့္အတြက္  ေသးငယ္ေသာ 
က်မ္းရိုးအတုိင္းမဟုတ္သည့္ တရားမ်ား၊ က်င့္စဥမ္်ားႏွင္ ့အုပစ္မု်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၿပီး 
အစိုးရႏွင့္ မဟနေပါင္းကာ မတရားအသင္းျဖစေ္အာင ္ျပဳလုပခ္ရံသည္။ က်မ္းရုိးအတုိင္းမဟုတ္ေသာ ဝါဒမ်ား   
ေပၚလာတုိင္း ဤက့ဲသုိ႔ေသာ အစိုးရႏွင့္ သံဃာဆက္ဆံေရးပုစံမံာွ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ဟု 
ခန္႔မနွ္းရၿပီး လူမ်ားစုကုိးကြယ္ေသာ ေထရဝါဒ ဗဒုၶဘာသာမွ ခြဲထြက္လာေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဆန္းသစ္တီထြငေ္သာ  
ဘာသာတရားငယ္မ်ား၏ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႉရွႏုိိင္မည္ျဖစ္သည္။  
 
မဘသဦးေဆာင္ျပီး ေပၚထြက္လာေသာ ဗဒုၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ၎၏ လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
မြတ္စလင္မ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုငင္ံေရးအေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပု ံတုိ႔ကုိလည္း အဓိက ထားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 
မြတ္စလင္မနု္းတီးေရးက တဖက္ အတုိက္အခံဆန္႔က်င္ေရးက တဖက္ အသြင္ေဆာင္ခဲေ့သာ ရြာမဆရာေတာ္က့ဲသို႔ 
ဝါစဥ္ႀကီးမားၿပီး ၾသဇာရွိသည္ ့ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးကုိ တားျမစရ္န္ အရင္က 
အုပခ္်ဳပ္ခဲေ့သာ ဦးသိန္းစနိအ္စိုးရက ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ အတုိက္အခံကုိ မဘသက ဆန္႔က်င္ခဲေ့သာေၾကာင့္ 
တေၾကာင္း၊ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ဘာသာေပါင္းစုံသဟဇာတျဖစမ္ႉကုိ ရရွေိစလုိေသာေၾက ာင့္တေၾကာင္း 
အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မဘသကုိ ထိန္းခ်ဳပရ္န္ အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင ္
ပိတ္ခိငု္းလုိက္သည္။ သုိ႔ရာတြင ္မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင္ ့ဗုဒၶဘာသာကသာ အသာဆံုးျဖစရ္မည္ဟူေသာ 
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လာေရာက္ တရားနာယူခဲ့ၾကသည္။242 ထုိ႔အတူပင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကုိအေနကဇာတင္ပြဲႏွင္ ့လူထုလွဴဒါန္းပြဲမ်ားကို 
၂၀၁၈ ခႏွုစ ္ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ျပန္ရာ ရဟန္းေတာ္ ၁၈၀၀၀ ႏွင္ ့သီလရွင္ ၅၀၀၀ 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။243 ထုိ အစိုးရက ဦးေဆာင္ၿပီး က်င္းပေသာ ဗဒုၶဘာသာအခမ္းအနားမ်ားမ ွျပေနသညမ္ွာ 
ဗုဒၶဘာသာသည္ အစိုးရက အေလးထားသတိမရူမည္ ့အငအ္ားေကာင္းေသာ လူမႉေရးႏွင့္ ႏိငု္ငေံရး အင္အားစု 
တစ္ခအုေနျဖင့္ ရွေိနဆဲပငျ္ဖစ္သည္ကုိ ျဖစ္သည္။ 
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အခနး္ ၆ 
နိဂုးံႏွင့္ အၾကျံပဳခ်က္မ်ား 

 
၆.၁ နဂိုးံ 
  
ဤအစရီင္ခစံာက ျမနမ္ာႏုိငင္ံရွိ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္၏ အေျခအေန၊ အစိုးရ၏ အခန္းကဏၭႏွင့္ 
ဘာသာမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ဥပေဒေၾကာင္းႏငွ့္ ပတ္သက္သည္ ့ကိစၥတစ္ခအုေနျဖင့္သာမက 
ႏိုငင္ေံရး၊ လူမႉေရး၊ ယဥေ္က်းမႉ၊ လူမ်ိဳ းေရးႏွင့္ ဘာသာေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့ကိစၥတစ္ခအုေနႏွင့္ပါ 
တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မြတ္စလင္လူနည္းစုမ်ား (အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား)သည ္အဆုိးဝါးဆံုး 
ဘာသာေရးခြဲျခားမႉႏွင့္ ဖိႏိွပမ္ႉတုိ႔ကုိ ခံစားရသည္။ သုိ႔ေသာ္ မြတ္စလင္လူနည္းစုဆုိေသာ လူစုအထဲ 
တြင္အပု္စအုမ်ားအျပားထပ္ကြဲေနၿပီး ပုံစအံမ်ိဳးမ်ိဳ းေသာ အစိုးရႏွင့္ လူနည္းစုဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ထိစပ္
ပတ္သက္ ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ေပၚေပၚတင္တင ္တုိက္ရိုက္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ႏငွ့္ 
ဖိႏိွပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ခံစားရစဥ ္အျခားမြတ္စလင္မ်ားမွာ ပိုမိေုပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႉကုိသာ ေတြ႔ၾကဳံရသည္။ 
 
အစရီငခ္စံာက ထပမ္ံျပဆုိေနသညမ္ွာ အစိုးရႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝငလူ္မ်ားစမု်ားအၾကားတြင္တစဖ္က္ႏွင္ ့ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္လူနည္းစမု်ားအၾကားတြင္ တစဖ္က္ ပုစံအံမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစိုးရႏွင့္ လူထုအၾကား  
ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ခရစ္ယာန္ဘာသာဝငမ္်ားအေနျဖင့္လည္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ 
လ်စ္လ်ဴရွဴခံရျခင္းႏငွ္ ့စစ္တပ္လႊမ္းမိုးလာသည့္ အခ်နိ္မ်ားတြင ္ဖိႏိွပခ္ံရျခင္းမ်ား  ခံစားခဲ့ရေသာ္လည္း  
ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင ္ေနထ္ုိင္ၾကေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင ္အကုနလံု္းမဟုတ္သည့္တုိင္ အမ်ားစုသည္ ႏိငု္ငေံရး 
အေျခအေနႏွင့္ အခ်နိအ္ခါေပၚတြင္ မူတညၿ္ပီး ၎တုိ႔၏ ဘဝမ်ား  တုိးတက္လာသည္ကုိ ၾကဳံေတြ႔ခဲရ့သည။္  
သုိ႔ရာတြငအ္ထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပဖ္ြဲ႔မ်ား၊ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့ႏိုငင္ေံရးအရ အဆက္အသြ
ယ္ရွိသည့္ ဘုန္းႀကီးမ်ား စိုးမိုးေနၿပီး အစိုးရက ၎၏အာဏာစက္ကုိ မျဖန္႔က်က္ႏုိင္သည့္ ကရင္ျပညန္ယ္က့ဲသုိ႔ေသာ 
ေဒသမ်ားတြငမ္ူ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ တုိ႔သည္လည္း  စိနေ္ခၚမႉအခ်ိဳ႕ကုိ ၾကဳေံတြ႔ေနရဆဲျဖစ္သည္။  
 
အစရီငခ္စံာက အလားတူေဆြးေႏြးထားသညမ္ွာ အစိုးရႏွင့္ က်မး္ရိးုဗုဒၶဘာသာသံဃာမ်ားႏွင့္ ေသးငယ္ၿပီး  
က်မ္းရိုးအတုိင္းမဟုတ္ေသာ မိုးျပာက့ဲသုိ႔ေသာ (ဗဒုၶဘာသာ)ဂိုဏ္းမ်ားအၾကား ခက္ခေဲသာ ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္။ 
ဗုဒၶဘာသာဝငအ္မ်ားစမုွာ က်မ္းရိုးေထရဝါဒဗဒုၶဘာသာကုိ ယံုၾကည္လက္ခံၾကသည့္အတြက္  ေသးငယ္ေသာ 
က်မ္းရိုးအတုိင္းမဟုတ္သည့္ တရားမ်ား၊ က်င့္စဥမ္်ားႏွင္ ့အုပစ္မု်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၿပီး 
အစိုးရႏွင့္ မဟနေပါင္းကာ မတရားအသင္းျဖစေ္အာင ္ျပဳလုပခ္ရံသည္။ က်မ္းရုိးအတုိင္းမဟုတ္ေသာ ဝါဒမ်ား   
ေပၚလာတုိင္း ဤက့ဲသုိ႔ေသာ အစိုးရႏွင့္ သံဃာဆက္ဆံေရးပုစံမံာွ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ဟု 
ခန္႔မနွ္းရၿပီး လူမ်ားစုကုိးကြယ္ေသာ ေထရဝါဒ ဗဒုၶဘာသာမွ ခြဲထြက္လာေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဆန္းသစ္တီထြငေ္သာ  
ဘာသာတရားငယ္မ်ား၏ ဘာသာေရးလြတ္လပခ္ြင့္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႉရွႏုိိင္မည္ျဖစ္သည္။  
 
မဘသဦးေဆာင္ျပီး ေပၚထြက္လာေသာ ဗဒုၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ၎၏ လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
မြတ္စလင္မ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုငင္ံေရးအေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပု ံတုိ႔ကုိလည္း အဓိက ထားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 
မြတ္စလင္မနု္းတီးေရးက တဖက္ အတုိက္အခံဆန္႔က်င္ေရးက တဖက္ အသြင္ေဆာင္ခဲေ့သာ ရြာမဆရာေတာ္က့ဲသို႔ 
ဝါစဥ္ႀကီးမားၿပီး ၾသဇာရွိသည္ ့ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးကုိ တားျမစရ္န္ အရင္က 
အုပခ္်ဳပ္ခဲေ့သာ ဦးသိန္းစနိအ္စိုးရက ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ အတုိက္အခံကုိ မဘသက ဆန္႔က်င္ခဲေ့သာေၾကာင့္ 
တေၾကာင္း၊ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ဘာသာေပါင္းစုံသဟဇာတျဖစမ္ႉကုိ ရရွေိစလုိေသာေၾက ာင့္တေၾကာင္း 
အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မဘသကုိ ထိန္းခ်ဳပရ္န္ အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင ္
ပိတ္ခိငု္းလုိက္သည္။ သုိ႔ရာတြင ္မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင္ ့ဗုဒၶဘာသာကသာ အသာဆံုးျဖစရ္မည္ဟူေသာ 
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အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရက မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္သြား မည္ဆုိသည္ကုိ  ေစာင့္ၾကည့္ရဦး 
မည္ျဖစ္သည္။ အားလံုးျခဳေံျပာလွ်င္ အရငအ္စိုးရလက္ထက္တြင ္ျမငေ္တြ႔ခဲ့ရေသာ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္ 
အဓိကရုဏ္းႀကီးမ်ားကုိ မေပၚေပါက္လာေအာင ္တားဆီးႏုိင္သည္ဟူေသာ ေကာင္းမြနေ္သာမွတ္တမ္းတစ္ ခုေတာ့ 
ရထားၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင ္ရိုဟငဂ္်ာကိစၥႏွင့္ ၎၏ ျမနမ္ာႏုိငင္ံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႉျဖစစ္ဥအ္ေပၚ 
ေယဘုယ်အားျဖင္ ့မည္သုိ႔ဆက္လက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႉႏွင္ ့ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားႏွင့္ မြတ္စလငမ္်ားအၾကား 
ဆက္ဆံေရးအေပၚတြင္ အထူးသျဖင့္ မည္သုိ႔အက်ဳိးသက္ေရာက္မႉရွမိည္ဆုိသည္တုိ႔က အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
ႏွင္ ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကညအ္တြက္ ၎တုိ႔ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိငုရ္နအ္တြက္ ဆက္လက္ၿပီး ခက္ခေဲနႏုိင္ေသးသည္။ 
 
၆.၂ အၾကျံပဳခ်ကမ္်ား 
 
ျမနမ္ာအစိးုရအတြက ္

- ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ ႏိုငင္ံေရးအၾကားတြင ္ပိမုိုတိက်ျပတ္သားေသာ ခြဲျခားထားမႉတစခ္ ုျပဳလုပ္သင့္ၿပီး 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုိင္တြယ္သင့္သည္။ 

- ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ိဳ းမ်ိဳးေသာအပုစ္ုမ်ားက ဘာသာေရးကုိ 
ႏိုငင္ေံရးတြင္ သံုးလာႏုိင္သည့္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႉမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ 

- သံဃာထုအတြင္းရွိ ႏိငု္ငေံရးႏြယ္ၿပီး သည္းခမံႉမရွိဘဲ ရန္လုိေသာ အစိတ္အပိငု္းမ်ားကို 
ကုိင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပႏ္ုငိ္ရန္အတြက္ မဟနႏွင့္ ဝါစဥ္ႀကီးမားေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ပိုမိအုားေပးကာ 
အငအ္ားရွိလာေအာင္ ေထာက္ပံမ့ႉမ်ား လုပ္သင့္သည္။ 

- မည္သည့္ဘာသာကုိးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ ႏိုငင္ံသားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ ့
ႏိုငင္ံသားျဖစ္တညမ္ႉတစ္ခုကုိ ျမငွ့္တင္သင့္သည္။ 

- ဘာသာမ်ားအၾကားသဟဇာတျဖစ္မႉကုိ ျမငွ့္တင္သင့္သည္။ 
- ရန္လုိေသာအယူဝါဒမ်ားကုိ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာႏွင့္ ပိုမိုအားေကာင္းစြာ ကုိင္တြယ္အေရးယူသင့္သည္။ 
- ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဘာသာေရးလူနည္းစမု်ားမွ 

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 
 
ႏိငုင္တံကာအသိငုး္အဝိငုး္အတြက ္

- အသြင္ကူးေျပာင္းေနေသာ ျမနမ္ာႏုိငင္ံ၏ အေနအထားတြင္ ဘာသာေရး၊ ႏိငု္ငေံရးႏွင့္ 
ၾကန္အင္လကၡဏာတုိ႔၏ နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳင္းဆက္ႏြယ္ေနမႉကုိ အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။ 

- ရန္လုိေသာအဖြ႔ဲမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရငွ္းေနသည့္ အစိုးရ၏ အခန္းကဏၭကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 
အားေပးသင့္သည္။ 

- အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လုပ္ေဆာငခ္်က္မ်ားကို ဆက္လက္ေထာက္ပ့ံေပးသင့္ၿပီး ၎တုိ႔မွ အခ်ိနႏ္ွင္ ့
တေျပးည ီတံု႔ျပနမ္ႉထြက္လာေအာင္လည္း အားေပးတုိက္တြန္းသင့္သည္။ 

- အျခားႏုိင္ငမံ်ားမွ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငေံရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့ေကာင္းမြန္ေသာ ျပဳမပူုံမ်ားႏွင့္ 
အေတြ႔အၾကဳမံ်ားကုိလည္း ျဖန္႔ေဝေပးသင့္သည္။ 

- ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ိဳ းမ်ိဳးေသာအပုစ္ုမ်ားက ဘာသာေရးကုိ 
ႏိုငင္ေံရးတြင္ သံုးလာႏုိင္သည့္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႉမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ 

 
 
 
 



မဘသ၏ အယူအဆ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရန ္အခ်နိ္လုိဦးမည္ျဖစသ္ည္။ ၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပအ္စိုးရက မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္သြား မည္ဆုိသည္ကုိ  ေစာင့္ၾကည့္ရဦး 
မည္ျဖစ္သည္။ အားလံုးျခဳေံျပာလွ်င္ အရငအ္စိုးရလက္ထက္တြင ္ျမငေ္တြ႔ခဲ့ရေသာ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္ 
အဓိကရုဏ္းႀကီးမ်ားကုိ မေပၚေပါက္လာေအာင ္တားဆီးႏုိင္သည္ဟူေသာ ေကာင္းမြနေ္သာမွတ္တမ္းတစ္ ခုေတာ့ 
ရထားၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင ္ရိုဟငဂ္်ာကိစၥႏွင့္ ၎၏ ျမနမ္ာႏုိငင္ံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႉျဖစစ္ဥအ္ေပၚ 
ေယဘုယ်အားျဖင္ ့မည္သုိ႔ဆက္လက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႉႏွင္ ့ဗုဒၶဘာသာဝငမ္်ားႏွင့္ မြတ္စလငမ္်ားအၾကား 
ဆက္ဆံေရးအေပၚတြင ္အထူးသျဖင့္ မည္သုိ႔အက်ဳိးသက္ေရာက္မႉရွမိည္ဆုိသည္တုိ႔က အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
ႏွင္ ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကညအ္တြက္ ၎တုိ႔ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိငုရ္နအ္တြက္ ဆက္လက္ၿပီး ခက္ခေဲနႏုိင္ေသးသည္။ 
 
၆.၂ အၾကျံပဳခ်ကမ္်ား 
 
ျမနမ္ာအစိးုရအတြက ္

- ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ ႏိုငင္ံေရးအၾကားတြင ္ပိမုိုတိက်ျပတ္သားေသာ ခြဲျခားထားမႉတစခ္ ုျပဳလုပ္သင့္ၿပီး 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုိင္တြယ္သင့္သည္။ 

- ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ိဳ းမ်ိဳးေသာအပုစ္ုမ်ားက ဘာသာေရးကုိ 
ႏိုငင္ေံရးတြင္ သံုးလာႏုိင္သည့္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႉမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ 

- သံဃာထုအတြင္းရွိ ႏိငု္ငေံရးႏြယ္ၿပီး သည္းခမံႉမရွိဘဲ ရန္လုိေသာ အစိတ္အပိငု္းမ်ားကို 
ကုိင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပႏ္ုငိ္ရန္အတြက္ မဟနႏွင့္ ဝါစဥ္ႀကီးမားေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ပိုမိအုားေပးကာ 
အငအ္ားရွိလာေအာင ္ေထာက္ပံမ့ႉမ်ား လုပ္သင့္သည္။ 

- မည္သည့္ဘာသာကုိးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ ႏိုငင္ံသားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ ့
ႏိုငင္ံသားျဖစ္တညမ္ႉတစ္ခုကုိ ျမငွ့္တင္သင့္သည္။ 

- ဘာသာမ်ားအၾကားသဟဇာတျဖစ္မႉကုိ ျမငွ့္တင္သင့္သည္။ 
- ရန္လုိေသာအယူဝါဒမ်ားကုိ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာႏွင့္ ပိုမိုအားေကာင္းစြာ ကုိင္တြယ္အေရးယူသင့္သည္။ 
- ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဘာသာေရးလူနည္းစမု်ားမွ 

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 
 
ႏိငုင္တံကာအသိငုး္အဝိငုး္အတြက ္

- အသြင္ကူးေျပာင္းေနေသာ ျမနမ္ာႏုိငင္ံ၏ အေနအထားတြင္ ဘာသာေရး၊ ႏိငု္ငေံရးႏွင့္ 
ၾကန္အင္လကၡဏာတုိ႔၏ နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳင္းဆက္ႏြယ္ေနမႉကုိ အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။ 

- ရန္လုိေသာအဖြ႔မဲ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရငွ္းေနသည့္ အစိုးရ၏ အခန္းကဏၭကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 
အားေပးသင့္သည္။ 

- အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လုပ္ေဆာငခ္်က္မ်ားကို ဆက္လက္ေထာက္ပ့ံေပးသင့္ၿပီး ၎တုိ႔မွ အခ်ိနႏ္ွင္ ့
တေျပးည ီတံု႔ျပနမ္ႉထြက္လာေအာင္လည္း အားေပးတုိက္တြန္းသင့္သည္။ 

- အျခားႏုိင္ငမံ်ားမွ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငေံရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့ေကာင္းမြန္ေသာ ျပဳမပူုံမ်ားႏွင့္ 
အေတြ႔အၾကဳမံ်ားကုိလည္း ျဖန္႔ေဝေပးသင့္သည္။ 

- ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ိဳ းမ်ိဳးေသာအပုစ္ုမ်ားက ဘာသာေရးကုိ 
ႏိုငင္ေံရးတြင္ သံုးလာႏုိင္သည့္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႉမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ 
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