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Abstract
This article explores everyday justice provision in a village in
Mon State where a majority of the population belongs to the
Mon ethnic group. The village remained under government control during the ethnic conflict, but some villagers were involved
in the 1988 uprisings and some had connections to ethnic armed
groups. Based on ethnographic fieldwork in 2016, I argue that
villagers preferred to resolve their cases locally with the village
leaders. They do not want to go to the Myanmar state institutions, because of fear of authority, low knowledge of state law,
religious beliefs, poverty, and feelings of shame generated by
bringing their cases to official institutions. Simultaneously, village dispute resolution was combined with a kind of legal hybridity. In many dispute resolution situations people used a
combination of law, customary rules, religious beliefs, and social
media. Particularly, I show that religious beliefs and actors
(monks, healers, and astrologers) played a significant role in
dealing with health and social problems, and in making people
feel safe. In addition, especially young people began to use social
media, especially Facebook, to help them to win disputes and
crimes.

Introduction
This article explores everyday justice and security provision in
a largely ethnic Mon village in Mon State. Based on ethnographic fieldwork on small-scale problems, I argue that people
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prefer to resolved their cases locally, rather than through the
state system. Fear of authority, low level of knowledge of state
law, religious beliefs, poverty, and shame deterred them from
bringing their cases to official institutions. They trusted their
village leader and even though people knew that serious crimes
were not supposed to be resolved locally, they still tried to negotiate cases at the village level.
Even when people resolved their cases at the village level,
they tended to rely on hybrid forms of legal resources. This included a combination of state law, customary rules, religious beliefs, and social media. Particularly, I show that religious beliefs
and actors (monks, healers, and astrologers) played a significant
role in dealing with health and social problems. Religion and traditional Mon customs also served to make people feel safe. Although government officials and civilian paramilitaries also provide security, many villagers believe that religion and customs
help prevent major crimes from afflicting the village. Local government officials were also involved in spiritual matters. They
did not only enforce the law.
The village under study had remained under Myanmar government control during the entire ethnic armed conflict, but the
relationship to the state was contested and fragile. Whereas
some villagers were involved in the 1988 uprisings, others had
relatives and connections to the Ethnic Armed Organizations
(EAO). Trust in the state system was low. The Mon villagers believed in Buddhism and some also believed in traditional spirits
or nats, magic, and reincarnation. These beliefs affected substantially how people dealt with the problems they faced. The
economy was improving since the political transition, and people had increased access to internet and mobile phones. This
meant that villagers also began to use social media in addressing
disputes.
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This article is based on fieldwork in April and October 2016
in Hountsar village. 1 I used qualitative research methods and
draw on political and legal anthropology. In-depth interviews,
key informant interviews, and participatory learning appraisal
methods were used to understand specific problems in the village. I conducted 80 interviews. I selected this particular village
because people were known to preserve their Mon identity and
culture, for instance by building their houses according to the
Mon traditional style and by having a Mon literacy training. In
addition, the villagers believed strongly Buddhism and traditional nat spirits associated with the Mon ethnic group. Finally,
the area is beside the Thaton–Mawlamyaing Highway and therefore easily accessible for conducting safe fieldwork.
Theoretically, I engage with the concept of legal hybridity,
which derives from debates about legal pluralism within anthropology and sociology. This article adds to the literature on hybridity by focusing on Myanmar.2 It brings new empirical insights about the various legal hybridity practices in a Mon village. While contributing to the general debate about legal pluralism, I particularly relate my study to the discussion of the significant role of religion in legal pluralism. According to Sandberg (2015), religion has often not received sufficient attention
in the legal pluralism debate. A core exception is the work of the
1

The fieldwork was conducted as part of the EverJust research project (see
Introduction to this issue). I changed the name of the village to ensure anonymity.
2 Research on religion in general in Myanmar, has long been limited due to
the political situation and military rule since 1962. There have been many
restrictions on academic research in the past, and universities have been
closed or under strict surveillance. Foreign academics have had especially
limited access, and have had to be careful whom they contacted in order not
to bring their informants trouble. Religious freedom research per se is thus
a highly underdeveloped field within Burmese Studies. Fortunately, the situation for scholarly inquiry since the 2010 elections has begun to change.
Access to information and communication has improved significantly, and
more studies and publications are in the future.
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legal pluralism project at the Max Planck Institute, which since
2000 paid special attention to the role of religion and religious
laws in plural legal constellations.3 In Asia, Hussain's (2011)
study of legal pluralism in South East Asia and Moore's (1993)
study in India are also important exceptions to the meager focus
on religion in the legal pluralism field. Both authors highlight
religion as a significant part of the legal field.
In the following pages, I first discuss the key concepts used
in this article and then provide a brief historical contextual introduction to the fieldwork area and the role of religion in Mon
State. Next, I present my main findings on disputes and health
and social problems. I draw out particular patterns of dispute
resolution by presenting 2 case studies. Lastly, in the discussion
and conclusion I draw some general analytical points, relating
my case study back to a discussion of hybridity and legal pluralism in Myanmar.
The concept of legal pluralism and hybridity
Legal pluralism is defined as a situation in which two or more
legal systems coexist in the same social field (Pospisil 1971; Griffiths 1986; Moore 1986; Merry 1988). Recent work defines ‘legal
system’ broadly to include the system of courts and judges supported by the state as well as non-legal forms of normative ordering. Some of these are part of institutions such as factories,
corporations, and universities and include written codes, tribunals, and security forces, sometimes replicating the structure
and symbolic form of state law (Macaulay 1986; Henry 1983;
Merry 1988, 870).
Like other scholars of legal pluralism, Hooker (1975) contests the idea of legal centralism or singularity of law. This per-

3

On this project see: https://www.eth.mpg.de/3720186/pglp. See also
Benda-Beckmann and Benda-Beckmann (2001) on legal pluralism and religion in West Sumatra.
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spective relies on the idea that only one set of law and legal institutions are valid. In legal centralism law is seen ‘as a set of
consistent principles, valid for and binding upon the whole population and principles from a single source’, i.e. the state and its
institutions. (Hooker 1975, 2) Hooker argues that this kind of
view of law ‘may be a proper view in a culturally and economically homogeneous society, but such societies are the exception
rather than the rule.’ (Hooker 1975, 2) He further adds, ‘An undue emphasis on this view of law is often a distortion of reality
and not uncommonly a downright misrepresentation in many
states. The official or state legal system may not in fact be effective for a number of reasons.’ (Hooker 1975, 1-2)
Similarly, in Myanmar in general and Mon State in particular, I found different rules, norms and institutions for the resolution of disputes. The state and its official procedures were often not efficient and villagers preferred other solutions. Especially, religious beliefs and practices played a crucial role, rather
than only formal procedures. Even educated persons engaged
with religious beliefs when they addressed problems. Although
people said that they used the formal step-by-step procedure
(going from lower to higher levels of the state hierarchy of institutions), in reality several people went to religious or supernatural actors. In addition, when I did my field research I discovered that the step-by-step pattern of dispute resolution was
not fixed.

However, legal pluralism did not simply mean the co-existence of 2 different systems — 1 local and 1 state. Sometimes villagers mixed or used different rules, norms, and mechanisms at
the same time to resolve a problem. These kinds of mixtures
have been described as legal hybridity or legal hybridization in
the later literature on legal pluralism (see Santos 2006).
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My findings confirm Clark and Stephen’s (2009) understanding of legal hybridity as occurring in 3 main ways. First, it
describes situations where 1 legal system within a social field
mixes different sets of laws, like customary and state law. Second, it covers situations where more than 1 legal system exists
in a social field, sometimes with overlapping jurisdictions.
Thirdly, hybridity is seen as a characteristic of an individual legal institution rather than the justice sector as a whole. The latter could be when for instance the police or a local administrator
applies both state law and informal or customary norms. This
means that institutions function in a hybrid manner.
Santos (2006) understands legal hybridity as ‘a new kind of
legal pluralism [which] challenges conventional dichotomies to
the extent that legal practices frequently combine the opposite
poles of the dichotomies and contain an infinite number of intermediary situations.’ (Santos 2006, 46) This is also evident in
my research area in Mon State where seemingly contradictory
understandings and mechanisms co-existed, as seen in a case
where spiritual beliefs mixed with the use of Facebook and the
desire for secular punishment.
In this article, I argue for the need to consider more the role
of religion and spiritual beliefs in legal pluralism. Hussain (2011)
and Moore (1993) are useful in this respect. Hussain (2011)
shows how legal pluralism emerged in South-east Asia as colonial laws were overlaid upon existing local legal systems, aa mix
of long-established customary law, and more recent influences
from periods of Hindu and Buddhist dominance. In Malaysia and
Indonesia, these periods were followed by the widespread acceptance of Islam, which brought its own law but did not succeed in eradicating entirely either the customary or some later
Hindu and Buddhist practices in areas where they were established. New migrations added further religious and ethnic influences to this mix. South-east Asia was the center of trade routes
between China, India and Europe and the many migrants intro-
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duced a variety of Indian laws and customs to an already complex mix (Hussain 2011, 378). Similarly, in Myanmar pre-colonial
movements created legal pluralism as Buddhism spread and was
layered upon animist beliefs. After that, colonial rule brought
new laws.
Moore (1993) offers an introduction to the pluralistic systems of normative ordering in rural Rajasthan, India, presenting
the villagers’ experiences of the central legal institutions, the
councils and courts. By considering spirit healers as part of the
legal system, she challenges the usual sociological boundaries of
the ‘law’. The study of cross-cultural conflict and legal pluralism
most often focuses on statutory law, courts and councils, not on
healers (see, for example, Merry 1988; Nader and Todd 1978),
although it sometimes examines witchcraft or religion as an alternative remedy (see Collier 1973; Evans-Pritchard 1937; Kluckhohn 1944; Nader 1964 ; and Whiting 1950). In research that does
explore healing and dispute processing, the healing ceremony is
considered the dominant mode of resolution rather than an alternative for the powerless (Gibbs 1963). The resort to traditional healers ought to be examined within a sociological framework, Moore (1993), argues. In this article, I similarly argue that
in the Mon village, we must consider religious and supernatural
actors as part of the legal pluralism landscape.
A brief introduction to the field area and religion
The Mon ethnic group is 1 of the 8 main ethnic groups in
Myanmar. Most of them live in Mon State, Bago Division, Kayin
State, Tanintharyi Division, and the Gulf of Martaban. Mon
people live alongside other ethnic groups like the Pao, Dawei
and Shan. The capital of Mon State is Mawlamyaine and the area
is 4,748 square miles (12,297km2). Mon State is organized into 10
townships, 443 wards and village tracts. The population is about
1,682,041 (Myanmars NET 1998-2012).
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Mon people were a major cultural influence in Myanmar
and also gave Myanmar its writing (Pali) and its religion (Buddhism). The Mon are believed to have spread from western
China over the river lowlands from the Irrawaddy River delta
south to the Chao Phraya River basin in Thailand. The Mon city
of Thaton was conquered in 1057 by Burmans migrating southward. Most Mon are bilingual, speaking Burmese as well as their
own language, which is Austro-Asiatic.
During the many years of armed conflict in Myanmar since
the end of colonial rule in 1948, threats against the people have
included murder, rape, torture, looting, forced labor, arbitrary
taxation, land confiscation, and the destruction of whole villages. State agents, their proxies, and EAOs perpetrated these
serious violations. People suffered from multiple masters, paying taxes to 2 or more armed groups. The maintenance of cultural and religious identities was a major concern to protect
their livelihood. In Mon State the main EAO is the New Mon State
Party (NMSP), which represented the Mon ethnic group and
fought the military until 1995, when it agreed to a ceasefire that
was re-ratified in 2012 (South 2012).
In 1988, people demanded democracy due to economic deterioration, the demonetization of currency and the discontent
with human rights abuses. After 1988, a military regime, the
State Law and Order Restoration Council (SLORC), governed the
country. It offered the NMSP and other ethnic non-Burman
EAOs to enter into a ceasefire deal and end the war. After the
ceasefire, civil society networks began to expand in some EAOcontrolled areas and many NGOs were organized by ethnic minorities like the Mon, helping to develop community networks
of trust and support and strengthen civil society, even under the
most difficult of conditions. (South 2007; 2008) Moreover, the
lives of civilians affected by decades of armed conflict in Myanmar underwent profound transformation for the better in political, social and economic condition after the ceasefires agreements (South 2014).
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The Mon village under my study remained under Myanmar
government control during the entire ethnic armed conflict between the military and the NMSP. However, the relationship to
the state is still contested and fragile, despite the ceasefires.
Whereas some villagers were involved in the 1988 uprisings,
others had relatives and connections to the NMSP. Trust in the
state system was low. Distrust could be linked to the many years
of civil war. Mon people in my study suffered considerably especially in the 1960s when the Mon rebellion was strong. They got
no help from Myanmar government officials, but had to pay the
tax to all armed groups. Sometimes the military kidnapped the
villagers. When that happened, they had to solve their disputes
and crimes by themselves. Due to the long history of military
rule and conflict, people in the Mon village did not trust the upper level state, especially government police officers.
Democratization in the country has been a patchy process,
but a nominally civilian government was installed in March
2011, which raised hopes for democratization and reconciliation. Numerous ceasefires were also made with the EAOs in 2012,
including with the NMSP. In 2015, Aung San Suu Kyi's National
League for Democracy (NLD) Party won a comprehensive victory
in national elections, helping to consolidate peaceful political
change. (Rieffel 2012) However, peace remained fragile in some
areas of the country, like Shan, Kachin and Rakhine States, and
a substantial national peace agreement still had to be reached at
the time of writing. In addition, the NMSP had still not signed
the National Ceasefire Agreement (NCA) that 8 other ethnic
armed groups signed in October 2015. In the Mon village under
study the risk of armed conflict was however very low at the
time of study.
The economic situation of the Hountsar villagers had improved in recent years. Part of the reason was that villagers took
jobs in Thailand, Malaysia, Singapore, Korea, and Japan. Incomes
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from remittances supported individual families and village development projects, such as the repair of village roads and religious buildings. Economic and technological developments
meant that the villagers used mobile phones and internet, also
to connect them to their relatives abroad. They used social media, especially Facebook, and even children were familiar with
the internet.
The Mon ethnic group is unusual among ethnic people in
Myanmar in that there are no sub-groups like other ethnic people in Myanmar, meaning they are more united, having only 1
language and literature. The Mon strongly believe in Buddhism
as well as traditional beliefs and customs in their everyday life.
Most villages have a monastery that also functions as a school,
as well as pagodas, an image house where images of the Buddha
are kept, and a rest house or meetinghouse. In the village under
study there was a new monastery and a new pagoda, which also
had a meditation center. Mon children also attended a Mon literature class during school holidays, where they were taught
the history of the Mon kings and the traditional customs. The
family unit is nuclear rather than extended. The Mon religion of
Theravada (Hinayana) Buddhism is combined with belief in various spirits and nats. In order to understand the significant role
of religion for the Mon villagers, it is necessary to have some
background on Buddhism and spiritual beliefs in Myanmar in
general and among the Mon in particular.
Religious beliefs in Myanmar
According to the 2014 census conducted by the Myanmar government, the total population was 51.4 million, including a nonenumerated population of approximately 1.2 million (MIMU
census data, 2017). Buddhism was the dominant religion, at 87.9
percent.
I draw on Thanegi (2013) in order to understand Buddhist
beliefs in relation to legal pluralism. Theravada Buddhists believe in practicing 3 principles: thila, dana, and b'wana (morality,
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charity, and awareness). Moreover, they believe in metta (loving
kindness), khandi parami (endurance), and cedana (goodwill) to
build moral character. Moreover, luck or fate, kan is derived
from the Pali word kamma, which means action. This underscores the belief that what happens to a person is directly caused
by his or her own actions. People suffer according to their actions and if guilty of committing a crime or another illegitimate
action, will suffer later in this life or in the next life. This belief
is called wut.
Myanmar Buddhists believe in meditation called Vipasana
and Thamahta to strive to attain constant, conscious awareness,
as well as to purify the mind by discarding attachments. Some
can gain supernatural power through meditation. In Hountsar
village, people believed that an old Mon man had gained supernatural powers by Thamahta meditation. When people faced a
problem, they asked this man how to resolve it. He could predict
their fate and career. They believed he could change his face after he coming from deep meditation. In addition, people believed in astrology and palmistry when it came to health, social,
and economic problems.
Buddhists also recite sutras for protection against harm.
Most sutras are verses in the old Pali language, and most of the
meanings are not understood by those who recite them. To fulfill wishes, a person recites certain sutras while simultaneously
telling the 108 holy beads for a few 100 rounds. Some Buddhists
also worship traditional nat spirits. Mon villagers in Hountsar
both believe in Buddhism and in various nats (Ywa-taw-shin Nat,
Traditional Nat, Earth spirit, Tree spirit, and the House spirit).
They worship spirits hoping to improve their livelihood. A main
reason for the existence of spirit worship is that nats grant favors. Many spirits already exist in Buddhist lore as celestials,
somewhat like angels. Conversely, spirits of animist worship are
ghosts. The idea of many Westerners that all Buddhists are spirit
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worshippers might have emerged from the confusion of celestials and spirits.
There is a strong belief in the Buddhist principle that hardship is the result of past life defilements and transgressions. I
also found this belief in my study area. Moreover, the villagers
believed that extreme tragedies such as a violent and sudden
death of a family member were due to past misdeeds. People
knew they would pay one day for a crime committed against others, even if not in this life. This belief kept most people from
perpetrating cold-blooded bodily harm on others and perhaps
this was the reason for the lack of violent street crime in the
village. It is not the police they feared, but future lives. Because
of these beliefs, people in Hountsar donated to monks and persons in need.
Most of the villagers believed that the chief monk of
Kyaung-thit-kyaung monastery, situated in the village, was
powerful, and that the supernatural world supported him to
build a new monastery and a new pagoda. The chief monk entered novicehood when he was 11 years old and said he would
become the chief monk of the monastery one day. At the time of
writing he was around 30. Some people thought he was crazy but
later his predictions came true. He was the main religious actor
in the village. He also managed to persuade the villagers to
change their habits with respect to their worshiping of the nat.
Instead of offering expensive meat and alcohol, he urged them
to instead reduce the cost by offering vegetables.
Another important part of Buddhism is the role of religious
practitioners such as the arahat (an enlightened one who is worshiped as a Buddhist saint), weikza (meaning higher or esoteric
knowledge), spirit mediums, monks, and nuns. Furthermore,
other factors in the religious system are important to the people
like charisma, transmission of authority, dissemination of
knowledge, and gender. The religious practitioners need to have
unique skills and spiritual qualities, but their role is also im-
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portant within the wider context of social transition. The changing needs of clients and devotees in contemporary society also
affect their religious positions.
Mon villagers believe deeply in religious power and this is
connected to their socio-cultural traditions. Therefore, it is necessary to understand the various hierarchies in their belief in
religious power relations. For example, the belief in arahat,
weikza, and spirit mediums was also found in my study area. People thought the Katon monastery chief monk (well known as Ko
Yin Lay) was an arahat and could cure any disease with holy water. In addition, they believed the Kyaung-thit-kyaung chief
monk was also supported by weikza and thaik (from the supernatural world) in religious affairs. These beliefs influenced how
disputes were resolved and how people understood security and
safety in the village. I turn to this topic now.
Everyday dispute resolution and security
Generally, Hountsar village was peaceful and people felt safe in
daily life. There were small cases related to drunkenness, theft,
and land issues. These cases were resolved at the 100-household
leader level or at the village administrator level. I did not encounter any severe criminal cases. In this section, I first look at
security provision and what mechanisms people used to feel
safe. Second, I explore how social disputes and other problems
were resolved. In both these areas, I illustrate the important role
of religion and spiritual beliefs, often mixed with some secular
mechanisms.
Security provision
There was a strong perception that the village was safe because
the villagers all knew each other. As a traditional healer of the
village said:
My house and surrounding areas are safe and we live
peacefully because most of us are Mon nationals and
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we all are relatives. So we do not make even a fence.
The houses near the highway have to be careful
about theft but near my house all are safe.4
Despite the general sense of safety, there were mechanisms
in place for security provision. The main security providers in
the village were the paramilitary, who worked with the village
10-household leaders, 100-household leaders and the village administrator, sometimes in collaboration with the police. They
helped the township administrator safeguard security during
the Zin Kyaik pagoda festival. The paramilitary groups were
formed for village security 40-50 years earlier by the Myanmar
army. They are composed of volunteer civilians from the village
who receive training and arms from the army. The villagers support the paramilitary with rice. At the time of study, the paramilitary no longer worked with the army, but with local leaders
and police.
Apart from the security provision by these actors, people
also sought protection though spiritual means and by engaging
with monks, astrologers, and nats. Thus, there was legal hybridity in security provision and understandings of safety.
Hountsar villagers believed their traditional nat protected
their home from any danger. They worshiped their traditional
nats with silk longyis, and other clothing and hats. These material things were put in a package and hung up on the main pole
on the roof of the house. If someone was ill, the villagers believed that it may be because the clothing they offered had a
small hole and thus they offered new clothing immediately. By
doing so, they felt safe and the ill person recovered. Moreover,
they put a small spirit house in front of their house. They believed this provided security for the house.
They often recited myths and sutras to protect from harm,
increase prosperity, and even to stay young. In addition, they
4Interview,

healer, 15 October 2016.
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went to astrologers when facing some problems. Astrologers
gave them amulets (mana) such as cotton threads of parita, perfume, scented sticks, pens, and handkerchiefs for good luck and
to solve their problems. People in poor health could use the cotton thread and recite the monks’ parita to speed recovery. For
jobless people, perfume combined with reciting Buddhist texts
could provide them with good opportunities. For the misfortunate, scented sticks could dispel all the bad luck. To get a good
exam score in school, the villagers could use a pen and a handkerchief blessed by the astrologer by reciting sutras. People in
Hountsar also believed that astrologers and fortunetellers could
help to solve their health problems. For example, an educated
girl fell and hurt her thigh. It was believed that the accident was
caused by the earth spirit. The girl had to apologize with the
help of an astrologer to get well. Another example is divorce
cases. I found that persons thinking about divorcing first went
to the astrologer to hear if it was a good or a bad idea before
going to the village administrator or the formal justice system
to seek divorce.
Dispute resolution
Officially, people said they used the formal government channels from village administrator and upwards in the state system
when they wanted to resolve a case. Yet in practice, and as I got
to know my informants better, it became apparent that people
also drew on cultural and religious domains to tackle problems,
not only in terms of health, but also disappearance cases, job issues, theft cases, marriage disputes, and the lottery. According
to a 23-year-old Mon beauty salon owner, a woman with a university degree:
Most cases seen in my village are based on fighting
between couples, youths and neighbors. Especially
when the villagers fence their houses, they fight over
who owns the land. When small cases happen, both

16 | Lwin Lwin Mon

parties go to the 10-household leaders. Bigger cases
such as money borrowing and land ownership go
from the 100-household leaders to the village administrators. Some cases go to Paung legal court. But for
health problems, social problems and theft cases,
people prefer to go to astrologers and traditional
Nat-ka-daw and diviners to solve their problems.5
In this statement, we can see that some cases more than others
involve spiritual elements and advice.
If someone disturbed a village girl, 50 years ago the village
administrator would have locked the man in the takt tone (pillory) for about 1 week. If the perpetrator could not pay compensation at the village level, he would be handed over to the district level. But this kind of punisment was no longer used in
Hountsar village. Instead, the village administrator solved most
dispute cases through negotiation and reconciliation and by using the kan-won, which is a written, but informal agreement letter. Kan-won usually included a promise not to repeat an offense.
Some land disputes and crimes were sent to the upper level
state system, because these cases could not be resolved at the
level of the family and village leaders. For exceptional cases, like
fighting and land disputes, people went informally to the village
administrator, not to religious actors or astrologers, because
they thought of such cases as concerned with official issues.
Mostly, people did not like to go to government offices outside
the village (not even for ID), but the police might get involved in
dealing with physical fights.
The villagers also began to use social media, especially Facebook. With this development, they also attempted to solve
some disputes and social problems using social media. In addition, I found that sometimes there was a connection between

5Interview,

female villager, Beauty salon owner, 30 April 2016.
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traditional beliefs and social media when people resolved problems.
I will illustrate these different patterns of hybridity with 2
case studies. The first illustrates the use of social media and the
informal resolution by village leaders. The second case illustrates the mixture of spiritual beliefs with formal justice.
Case 1: disappearance case and the role of traditional healer and Facebook
A Mon woman, a traditional healer in Hountsar village, had 2
daughters attending grade 4 and grade 11. She opened her clinic
every evening. Most of her clients were Kayin migrant workers.
According to her, most of her cases were high blood pressure,
diabetes and malaria. Later a villager told me that when she
came back from the Democratic Karen Benevolent Army (DKBA),
an EAO, she was an expert in performing operations. She had
worked in the army since around the 1980s. Sometimes when
children got diarrhea, they were brought to her clinic for treatment to reduce the diarrhea before going to hospital. At the
time of study, the public healthcare system had improved and
there were some health workers in the village.
One of her patients was a 15-year-old called Mi Kon Pon. She
was Mon Buddhist and from the village. She was a very strange
girl, and did not attend school since childhood. Her parents were
rich but she always ran away from home. She told some
strangers that she ran away because her mother beat her. These
strangers believed her. They thought that she was lost and
posted her photo on Facebook. The local villagers knew her well
so they wrote some comments on Facebook, stating that she was
from the village and she was telling lies. This happened several
times.
The strangers brought the girl to the police, who phoned the
village administrator to bring the girl back. This happened many
times. She always gave the police the village administrator’s telephone number, but not her parents’. The village administrator
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was angry because he always had to pick her up from the police
station. He had done this 3 or 4 times. Therefore, he scolded her
and told her not to run away again. He called her mother to pick
her up. Her mother also felt ashamed about her daughter. She
was angry, but said that she never beat her, but the strangers
thought that she did. The villagers and the village administrator
knew that the mother was not beating the daughter. However,
sometimes her parents locked her in a room with many locks
and chained her feet with an iron chain so that she would not
run away. Despite this, the girl escaped, and according to the
villagers’ belief, the parents could not find how she opened the
locks and escaped. For this reason many villagers believed that
the girl had supernatural powers with which she could open any
lock. In Mon, this is referred to as konpin konchan. It is the spirit
of 2 brothers which has supernatural power to go wherever it
wants.
The girl’s grandmother also believed the girl had supernatural powers, and she told the traditional healer the story of how
the girl escaped the chains.
Even when her parents brought the girl to Bangkok 2 to 3
years earlier, when they were working there, the girl ran away
from home. The Thai police caught her, but she tricked them,
saying that she lost her way, rather than ran away. The police
sent her back safely to her parents. After she had run away from
her parents in April 2016 her parents started to get worried that
she would get pregnant when she ran away. Therefore, they
wanted her to get a contraception injection to protect her
against pregnancy, but the government clinic denied her treatment, because at 15, the girl was under-age. The parents then
went to ask the traditional healer, who agreed to give the girl
protection against pregnancy. She agreed because she was a relative of the parents, and did not want the girl and the parents to
face problems with pregnancy. The girl ran away again just a few
days later. She lied to the neighbors who saw her on the highway, saying that her mother was waiting for her at the next bus
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station. The family members felt miserable because they could
not resolve her problem.
According to the village administrator, the girl came back
to the village in October 2016. She had been in Yangon for most
of the time. There, a Youth Training School took care of her and
taught her sewing. She was not stable. She liked Yangon, but she
also wanted to come back to the village. She returned to the village on her own this time.
After she came back in October 2016, her parents put her
back in the iron chains. The village administrator allowed the
parents to chain the daughter, but he was of the opinion that the
girl should be cured by a psychologist. He did not believe that
the girl had supernatural powers, but the villagers and the traditional healer believed that she did. The administrator thought
that she was able to run away because her parents undid the
chains when she needed to go to the toilet or when they felt
sorry for her. The village administrator did not prohibit the use
of chains — he was only involved in resolving the case by telling
the girl not to run away again. The parents tried to get help from
astrologers to cure the girl, but this failed. They did not believe
in modern medicine.
In this case, legal hybridity is evident in how the actors tried to
resolve this girl's problem. First, we can see the mixture of a use
of Facebook to help the girl and the understanding of her problem as related to supernatural powers. However, not everyone
believed in those powers. The village administrator was suspicious and rather thought the girl should be cured with modern
medicine. Simultaneously, he did not fully follow the modern
way of thinking, but accepted the local ways of dealing with the
problem, as he only warned the girl that she should not run
away again. He and the other villagers did not approach the use
of iron chains for locking up the girl’s feet as against human
rights. They accepted this as a family punishment and as a kind
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of protection for the girl. In addition, people did not want to get
involved in such family affairs, especially involving mentally ill
people. They did not want the family to feel more shame, as
would happen if the problem became public. This can be related
to a general observation across Myanmar that bringing cases out
in the open is associated with shame (Dee jaka jaka halike dapao
kaw kyee janaaw in Mon, which is akin to the English proverb, you
do not air your dirty laundry in public). Second, hybridity is evident in the involvement of different actors in trying to deal
with the case: the police, the village administrator, the traditional healer and astrologers.
Whether the girl had supernatural powers or not was unclear, but people who saw the girl pitied her. Every time she left
home, she escaped danger and arrived back safely. Because of
that people in the village trusted her supernatural powers. Buddhist people believe in past lives. In this case they believed that
because the girl did a good thing in her past life, she was able to
escape danger and there always appeared a person who helped
her. Even if she had supernatural powers, her mentally unstable
mind could not be cured, because her unstable mind was caused
by her wut — that is, her bad deeds from a past life. What this
meant is that a secular solution to her situation was not enough
and therefore going to the village administrator or the formal
state institutions would not resolve the problem.
Case 2: marriage dispute related to misfortune about traditional Nat
worship
Ma Thin was 23 years old, Mon, Buddhist and from Hountsar village. She lived with her family in the village. They believed in
Buddhism, but also strongly in traditional nat worship. When I
met her, she was 5 months pregnant. The father had left her and
did not agree to marry to her. She told him about the pregnancy,
but he did not accept that he was the father, and had an affair
with another girlfriend. At first, she did not do anything about
the problem and just kept it to herself. She was ashamed, and
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believed it was her fate. However, when people could see that
she was pregnant, she told an aunt and a male cousin. They
called a man to negotiate with the father, but he did not agree.
They then brought him to the village administrator, who was
the brother-in-law of the aunt. They wanted the father to commit to marry the woman. After negotiations, in front of the village administrator, the man agreed to the marriage, but before
he signed the agreement, the other girlfriend telephoned him.
After the call, he told the village administrator that he wanted
to go out to buy betel, and he ran away with the other girlfriend.
Later the pregnant woman heard that the man and the girlfriend
were living in Thailand. The pregnant woman, with help from
her family and the village administrator, reported the case to
the Myanmar police, who then informed the Thai police. They
did so because they were very angry with the man and they
wanted him to get punishment. The case was still pending, while
the woman carried on the pregnancy. She would like to have an
abortion, but because the case has reached the police, she could
not, because if there is a court case she would have to show the
pregnancy. Abortion is illegal in Myanmar, and also is not accepted by Mon traditional and Buddhist beliefs. However, in
some situations abortion is done informally.
Ma Thin believed that her misfortune was due to angry nat
spirits caused by what her father did in the past: cutting the
branch of a mango tree in front of their house. Later, her mother
got an eye disease and a lot of pain. She could not open her eyes.
When they were waiting to see an eye specialist in Yangon, they
saw a traditional diviner and he told them the mother was suffering this disease because when her father cut the mango
branch, the nat spirit of the mango tree got angry. Due to this
anger, the nat caused misfortunes to their family. Her mother
was not good enough in her fate and she herself did not have
good luck. Because of the anger of the spirit, her mother suffered eye disease, and Ma Thin’s boyfriend lied and left her. For
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her mother’s eye disease, they worshiped and apologized to the
traditional nat by building a house for the nat in their garden.
After this Ma Thin’s mother recovered. But Ma Thin was still
waiting for news about her boyfriend in Thailand. She was not
satisfied with a spiritual resolution. She also wanted monetary
support for the baby from the father.
In this case, legal hybridity occurs in the sense that the case
was dealt with through a secular resolution, first with the village
administrator and then the police. However, interpretations of
the case were influenced by spiritual beliefs in misfortune.
Moreover, because the woman was a relative of the village administrator, it was easier for her to go to a government official.
Otherwise, people preferred not to do this, but to keep such
cases for themselves. In the beginning, the girl did not want to
go anywhere. She was ashamed and did not want to bring her
case out into the public. Her aunt and cousin took the case to the
government office. The girl believed that she was suffering due
to the nat spirit being angry with her father and she also
thought it was due to wut. As explained earlier, wut refers to the
debt a person has to pay for deeds done in a past life. However,
the girl’s understanding of justice was hybrid: even though she
saw the misfortune as being caused by spiritual matters, she still
desired that the perpetrator who lied to her be punished in the
secular system.
Discussion
In this section, I discuss the reasons behind people’s actions in
dispute resolution, based on the case studies above and then relate my findings back to the theoretical debate on legal hybridity. There are several reasons why villagers in my research site
preferred not to report cases to the state institutions, and why
they addressed religious actors. Legal hybridity occured for instance in marriage disputes, because such disputes were also
seen as related to misfortune and traditional nat worship. The
lack of preference for state institutions was in addition caused
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by fear of state authority due to the history of military rule and
conflict. Furthermore, it was related to low knowledge of the
law, culturally embedded feelings of shame in bringing cases out
in the public, and delayed case resolutions in the official state
system. What I also found was that even if efforts were made to
resolve a case in both the formal and informal justice systems,
cases were seldom resolved easily. This lack of effectiveness in
the secular systems is another reason behind the fact that people often consult religious actors.
Another core reason was that people experienced some disputes and problems in such a way that they believed that these
problems could not be resolved sufficiently in a secular way.
They must be dealt with spiritually, which requires consulting a
religious or spiritual actor. This supports Moore’s (1993) argument that the concept of legal pluralism must include religious
actors, even if these actors do not necessarily define themselves
as part of the legal field — i.e. as judges or justice providers.
Most of the cases were resolved by the village administrator
because the villagers trusted their village leader. They saw him
as a respectful person and as providing real resolution. Informal
negotiations were regarded as better by the villagers, because
they save time and money.
The strong beliefs in nats and Buddhist ideas about past life
deeds, like wut, should not however be seen as a static or isolated
kind of tradition. Social media, ideas about modern medicine,
secular punishment and the use of a mixture of actors is evident
in many case resolutions. Consequently, justice provision is
characterized by legal hybridity. Focusing on the significance of
religion in legal pluralism does not mean that the analysis excludes the existence of non-religious mechanisms and norms.
Hybridity serves as a valuable analytical concept to capture the
mixtures. Such hybridity may occur even within the resolution
process of a single case, as in case 2 of this article, where the girl
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both wanted a secular punishment as well as looking for spiritual help.
Most of the cases were connected with spiritual beliefs and
these influences were still strong despite other apparent influences. This was because villagers believe their nats protected
them from danger. Paying homage to nats gave them luck in social and economic life. Moreover, they did not trust government
officials according to their experiences in the past. With the exception of cases like blood fights, theft, land disputes and divorce they preferred to use nat worship and advice from astrologers, fortunetellers, and elderly persons in their village.
Hussain (2011) makes a similar point about South-east Asia in
general when he argues that there is a mixture of local and other
influences, and that lack of trust in the state system and its lack
of efficiency is also part of sustaining beliefs in the spiritual matters within the areas of justice and security provision.
Because beliefs in Buddhism and traditional nats are an integrated part of everyday reality, the legal domain in the village
is not only secular, as Moore (1993) also shows for India. This
role of religion is often overlooked in the legal pluralism literature as well as in government justice sector reforms, where the
focus is on administrative actors and courts or disputing forums.
The same regards Myanmar.
In Hountsar village, people’s mistrust in the official justice
system was high due to the history of military government. They
especially mistrusted police and justice providers due to their
corruption. This was exacerbated by the fact that most of the
people lacked knowledge of legal documents and procedures, so
often they ended up paying a lot of money to get their problems
resolved (for example to get national ID cards, land certificates,
money-lending documents and so forth). In line with Merry
(1988), I found that despite Hountsar village being a relatively
homogenous society, they practiced legal hybridity in their own
specific ways: family, lineage, community, religion and the
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wider political context are significant to this. They do not practice only legal centralism or a singularity of law. (Griffiths 1986)
Legal hybridity occurred when cases were dealt with both by going to religious actors and by resolving cases through secular
mechanisms.
Conclusion
This article has described legal hybridity in everyday security
and dispute resolution among Mon villagers. My core argument
was that when studying these fields it is important to include
religious and spiritual beliefs in Myanmar, and in Mon State in
particular. This becomes apparent when following actual cases
and analyzing everyday dispute resolution, security provision,
and perceptions from the perspective of local villagers. A legal
pluralist perspective means that the analysis is open to mutual
influences of norms, beliefs and practices in social regulation.
This article also explored how and why people preferred to
resolve cases locally, rather than in the state system. It showed
that local resolution is hybrid. Officially people said that they
used formal government channels from the ward administrator
and upwards in the state system, but in practice people also
drew on cultural and religious domains (nats, astrologers,
monks, healers) to tackle problems and disputes.
In elaborating on dispute resolution processes, I illustrated
the relationship between modern technology and traditional
and religious beliefs. In some cases, people preferred to use social media like Facebook, but this was often mixed with religious
aspects and beliefs.
The villagers’ strong spiritual beliefs correlated with their
common habits and experiences in the village. Belief in fate and
misfortune related to past life deeds, belief in magic and the
power of astrologers and monks also influenced people’s experiences with dispute resolution. These beliefs also constituted a
strong reason why they did not go to the state institutions. Apart
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from lack of trust in the state, traditional and religious beliefs
meant that some cases were seen to require a spiritual solution
— as with the girl who repeatedly ran away from her parents.
To sum up, this study illustrated how legal hybridity is practiced in everyday justice and security provision in a Mon village.
I suggest that this knowledge ought to inform justice sector reform initiatives in Myanmar. Practical resolution systems in the
Mon village needs to be understood by formal government actors engaged with health and dispute matters, and it is important to consider the role of religion and traditional beliefs in
plural legal contexts in general and in Myanmar in particular.
This includes recognizing that people’s minds work in legally
hybrid ways, even when they come from apparently homogenous ethnic minority villages.
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မွနေ
် ကျးလက်ေတာရွ ာတစ်ရွာ၌ ပံုမှန်
အမ�ကိစ�များေြဖ�ှငး် ရာတွင် ရင်းြမစ်မတူညီသ ည့်
ဥပေဒများ ေရာေ�ှာေပါင်းစပ် အသံုးြပုသည့်
အေြခအေန (legal hybridity) ကို ေလ့လာြခင်း
လွင်လွင်မွန်
(ရန်ကုန်တက�သိုလ်)

စာတမ်းအကျဉ်း
ဤစာတမ်းတွင် မွန်ြပည်နယ်အတွင်း�ှိ မွန်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ
အများစုေနထိုင်သည့် ေကျးရွ ာတစ်ရွာတွင် ပံုမှန်အားြဖင့် တရားဥပေဒ
ဆိုင်ဝန်ေဆာင်မ�ေပးသည့် အေြခအေနများကို ေလ့လာတင်ြပထားပါ
သည်။ အဆိုပါေလ့လာခဲ့သည့်ေကျးရွ ာသည် လူမျိုးေရးဆိုင်ရာ ပဋိပက�
များ ြဖစ်ပွားလျက်�ှိသည့် ကာလများအတွင်း အစိုးရ၏ ထိန်းချုပ်မ�
ေအာက်တွင် �ှိခဲ့ေသာ်လည်း ေကျးရွ ာသားအချို �သည် ၁၉၈၈ သပိတ်
များတွင် လ�ပ်�ှားပါဝင်ခ့�ဲ က�ပီး အချို � မှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်
အဖွဲ�များ�ှင့် အဆက်အသွယ်များ �ှိခ့သ
ဲ ည်။ ၂၀၁၆ ခု�စ
ှ ်အတွင်း စာေရး
သူကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်းေလ့လာခဲ့သည့် ေတွ� �ှိချက်များအေပါ်အေြခ
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ခံလျက်

ေကျးရွ ာသူေကျးရွ ာသားများသည်

တရားဥပေဒဆိုင်ရာ

အမ�ကိစ�များကို ရပ်ရွာအတွင်း�ှိ ရွ ာသူ�ကီး၊ ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း
များ�ှင့်သာ

ေြဖ�ှင်းလို�ကသည့်သေဘာဆ���ှိေ�ကာင်း

ေြပာလိုပါ

သည်။ အဆင့်ြမင့် အာဏာပိုင်များကို ေ�ကာက်ရွံ�၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊
တရားဥပေဒ�ှင့်

ပတ်သက်သည့်

နည်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ဗဟုသုတ
ဘာသာ

ေရးဆိုင်ရာယံု�ကည်မ�များေ�ကာင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆင်းရဲမွဲေတမ�
ေ�ကာင်ေ
့ သာ်လည်းေကာင်း၊ �ှက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ၎င်းတို ့ ေတွ�
�ကံု ရသည့် အမ� ကိစ�များအတွက် ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံေတာ် အစိုးရ၏ တရား
ေရးယ��ရားအေဆာက်အအံုများကို

အသံုးြပု၍

ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်းမ�

မြပုလို�ကေပ။ တစ်�ပိုင်တည်းတွင် ရပ်ရွာအတွင်း အမ�ကိစ�များ ေြဖ
�ှင်းရာ၌ ရင်း ြမစ်မတူညီသည့် ဥပေဒများ ေရာေ�ှာေပါင်းစပ်အသံုးြပု
သည့် အေြခအေန (legal hybridity) များကို ေတွ�ရသည်။ အမ�ကိစ�
ရပ်များစွာအတွက် ဥပေဒများ၊ ဓေလ့ထံုးတမ်းဆို င်ရာ စည်းမျဉ်းစည်း
ကမ်းများ၊ ဘာသာေရးအဆံုးအမများ �ှင့် ဆို�ှယ်မီဒယ
ီ ာများကို ေရာ
စပ်အသံုးြပု

ေြဖ�ှင်းမ�ြပုလျက်

�ှိ�ကသည်။

အထူးသြဖင့်

ရပ်သူရွာသားများ၏ ကျန်းမာေရး�ှင့် လူမ�ေရးဆိုင်ရာ ြပဿနာများကို
ေြဖ�ှင်းရာတွင်လည်းေကာင်း၊
ေလျာ့ပါးေစရန်
ဘာသာေရးဆိုင်ရာယံု�ကည်

၎င်းတိ၏
ု့

စိုးရိ မ်စိတ်များ

ြပုလုပ်ရာတွင်လည်းေကာင်း
သက်ဝင်မ�များ�ှင့်

ဘုန်းေတာ်�ကီး၊

ဗိေ��ာဆရာဆရာမ၊ ေဗဒင်ဆရာဆရာမ စသည့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ
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ပုဂ�ိုလ်များ၏

အခန်းက�

အေရးပါပံုကို

ဤစာတမ်းတွင်

တင်ြပထားပါသည်။ ထိအြပင်
ု့
အထူးသြဖင့် လူငယ်များသည် ၎င်း
တိရင်
ု ့ ဆိုင်ေနရသည့် အြငင်းပွားမ� များ၊ ရာဇဝတ်မ�များတွင် အသာရရန်
အထူးသြဖင့် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ကဲ့သေသာ
ို ့
ဆို�ှယ်မီဒယ
ီ ာများကို အသံုးြပု
လာ�ကသည်။
နိဒါန်း
ဤစာတမ်းတွင်

မွန်ြပည်နယ်အတွင်း�ှိ

မွန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ

အများစုေနထိုင်သည့် ေကျးရွ ာတစ်ရွာတွင် ပံုမှန် တရားဥပေဒ�ှင့် လံုြခံု
ေရးဆိုင်ဝန် ေဆာင်မ�ေပးသည့် အေြခအေနများကို ေလ့လာတင်ြပထား
ပါသည်။ အေသးစားအမ�ကိစ�များကို စာေရးသူကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်း
ေလ့လာခဲ့သည့် ေတွ� �ှိချက်များအေပါ်အေြခခံလျက် ေကျးရွ ာသူရွာ
သားများသည်

တရားဥပေဒဆိုင်ရာ

အမ�ကိစ�များကို

�ိင
ု ်ငံေတာ်

အစိုးရ၏ တရားစီရင်ေရးယ��ရားများကို အသံုးြပုေြဖ�ှ င်းြခင်းထက်
ရပ်ထရ
ဲ ွ ာထဲတွင်သာ
ေြပာလိုပါသည်။

ေြဖ�ှ င်းလို�ကသည့်
အဆင့်ြမင့်

ေ�ကာက်ရွံ�၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊
ဗဟုသုတနည်း၍

သေဘာဆ���ှိေ�ကာင်း

တရားဥပေဒ�ှင့်

ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ဆိုင်ရာယံု�ကည်မ�များေ�ကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

အာဏာပိုင်များကို
ပတ်သက်သည့်
ဘာသာေရး
ဆင်းရဲမွဲေတမ�

ေ�ကာင်ေ
့ သာ်လည်းေကာင်း၊ �ှက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ေကျးရွ ာသူ
ရွ ာသားတိသည်
ု့
၎င်းတိအမ�
ု ့ ကိစ�များကို အစိုးရ၏တရားေရးယ��ရား
အေဆာက်အအံုများတွင် လာေရာက်ေြဖ�ှင်းြခင်း မြပုလို�ကေပ။ �ကီး
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ေလးသည့် ရာဇဝတ်မ�များကို ရပ်ရွာအဆင်တ
့ ွင် ေြဖ�ှင်းမ�ြပုြခင်းသည်
သင့်ေတာ်သည့်လုပ်ရပ်တစ်ခု

မဟုတ်မှန်းသိ�ကေသာ်လည်း

ရပ်ရွာ

အတွင်း�ှိ ေခါင်း ေဆာင်များကို ယံု�ကည်သက်ဝင်�ကသည့်အေလျာက်
အမ�ကိစ�များကို ရပ်ထဲရွာထဲတွင် ည�ိ�ိင
� ်းေြဖ�ှင်းရန်ကိုပ င် �ကိုးစားလုပ်
ေဆာင်ေလ့�ှိ�ကသည်။
ရွ ာသူရွာသားများသည် ၎င်းတို၏
့ အမ�ကိစ�များကို ရပ်ရွာအဆင့်
တွင်ပင် ေြဖ�ှ င်းတတ်�ကေသာ်လည်း ရပ်ရွာအဆင့်ထက်ေကျာ်လွန်
သည့် ဥပေဒဆိုင်ရာ အကိုးအကားအမျိုးအမျိုးကို ေရာေ�ှာေပါင် းစပ်
အသံုးြပုသည့် ပံုစံကို အသံုးြပုတတ်သည့် အေြခအေနကို ေတွ�ရသည်။
ယင်းတွင် ဥပေဒများ၊ ဓေလ့ထံုးတမ်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊
ဘာသာေရးအဆံုးအမများ �ှင့် ဆို�ှယ်မီဒယ
ီ ာများတိုကိ
့ ု ေရာစပ်အသံုး
ြပုြခင်းလည်း ပါဝင်သည်။ အထူးသြဖင့် ကျန်းမာေရး�ှင့် လူမ�ေရးဆိုင်
ရာ ြပဿနာများကို ေြဖ�ှင်းရာတွင် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ယံု�ကည်သက်
ဝင်မ�များ�ှင့် ဘုန်း ေတာ်�ကီး၊ ဗိေ��ာဆရာဆရာမ၊ ေဗဒင်ဆရာဆရာမ စ
သည့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာပုဂ�ိုလ်များ၏ အခန်းက� အေရးပါပံုကို ဤ
စာတမ်းတွင် တင်ြပထားပါသည်။ ရွ ာသူရွာသားများ၏ စိုးရိမ်စိတမ
် ျား
ေလျာ့ပါးေစရန် ဘာသာေရးဆိုင်ရာသွန်သင်မ��င
ှ ့် မွန်�ု းိ ရာအေလ့အထ
များတိက
ု ့ ြပုလုပ်ေပး�ိင
ု ်သည်။ အစိုးရတာဝန်�ှိပုဂ�ိုလ်များ�ှင့် ြပည်သူ ့
စစ်အဖွဲ�များတိက
ု့
လံုြခံုမ�ေပး�ကေသာ်လည်း ဘာသာေရး�ှင့် �ိုးရာ
ဓေလ့ဆိုင်ရာ ဆံုးမသွန်သင်မ�များကလည်း ရာဇဝတ်မ��ကီးများမှ မိမိတို ့
ရပ်ရွာကို ကာကွယ်ေပး�ိင
ု ်�ကမည်ဟု ယံု�ကည်�ကသည့် ရွ ာသူရွာသား
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အများပင်�ှိသည်။

တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးတာဝန်များအြပင်

ရပ်ရွာ

အတွင်း�ှိ �ိုးရာကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ ကိစ�ဝစ�များတွင် ရပ်ေကျး
အဆင့် အစိုးရအာဏာပိုင်များ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်�ကသည်။
ကွင်းဆင်းေလ့လာခဲ့သည့် ရွ ာသည် လူမျိုးေရးဆိုင်ရာ ပဋိပက�မ ျား
ြဖစ်ပွားေနခဲ့သည့် ကာလများတွင် ြမန်မာအစိုးရ၏ ထိန်းချုပ်မ�ေအာက်
တွင် �ှိခေ
့ဲ သာ်လည်း အစိုးရ�ှင့် ရွ ာသူရွာသားများ၏ ဆက်ဆံေရးမှာ
အတိုက်အခံအေနအထား ထိလွယ်�ှလွယ်သည့် အေနအထားတွင် �ှိ
သည်။ ၁၉၈၈ သပိတ်အေရးအခင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့�ကသည့် ရွ ာသူရွာသား
များ �ှိသကဲ့သို ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ� (EAO) များတွင် ဝင်
ေရာက်တာဝန်ယူေန�ကသည့် ေဆွမျိုးအရင်းအချာများ�ှိသည့် ရွ ာသူ
ရွ ာသားများ၊ ယင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ�များ�ှင့် အဆက်အသွယ်�ှိသည့်
ရွ ာသူရွာသားများလည်း �ှိသည်။ အစိုးရ၏ တရားစီရင်ေရးယ��ရား
အေပါ် ရပ်သူရွာသားများ ယံု�ကည်မ�အနည်းငယ်သာ �ှိ�ကသည်။ မွန်
ေကျးရွ ာသူရွာသားများသည် ဗုဒဘ
� ာသာကို ယံု�ကည် ကိုးကွယ်�က�ပီး
�ိုးရာနတ်၊ သဘာဝလွန်အြဖစ်အပျက်များ�ှင့် သံသရာတစ်ေလ�ာက်
အ�ကိမ်�ကိမ် အဖန်ဖန် ြပည်လည်ေမွးဖွားသည့် အယူအဆတိကိ
ု ့ ုလည်း
သက်ဝင်ယံု�ကည်�ကသည်။ အဆိုပါကိုးကွယယ
် ံု�ကည်မ�များက ၎င်းတို ့
ရင်ဆိုင်�ကရသည့် ြပဿနာများကို ရပ်သူ ရွာသားများ ေြဖ�ှင်းသည့်
နည်းလမ်းအေပါ် �ကီးမားသည့် သက်ေရာက်မ��ှိသည်။ ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံ
တွင်�င
ိ ု ်ငံေရးြပုြပင် ေြပာင်းလဲမ�မ ျား

ြဖစ်ထွန်း ေပါ်ေပါက်လာသည်

�ှင့်အမ� စီးပွားေရးအေြခအေနများလည်း တိုးတက်လာသည်။ ြပည်သူ
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လူထုအတွင်း အင်တာနက်�င
ှ ့် မိုဘိုင်းဖုန်းအသံုးြပုမ�လည်း တိုးတက်
များြပားလာသည်။

ယင်းသိအင်
ု ့ တာနက်အသံုးြပုမ�များလာသည်�င
ှ ့်

တစ်�ပိုင်နက် အြငင်းပွားမ�မ ျား ေြဖ�ှ င်းရာတွင် ေကျးရွ ာသူေကျးရွ ာ
သားများသည် အင်တာနက် ဆို�ှယ်မီဒယ
ီ ာများကိုလည်း စတင်အသံုး
ြပုလာ�ကသည်။
ဤ စာတမ်းကို ၂၀၁၆ ခု�စ
ှ ် ဧ�ပီ�င
ှ ့် ေအာက်တိုဘာလ အတွင်း
ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာ 6တွင် ြပုလုပ်ခ့သ
ဲ ည့် ကွင်းဆင်းေလ့လာမ�များ
5

အေပါ် အေြခခံထားပါသည်။ အရည်အေသွး အသားေပး သုေတသန
နည်းလမ်း (qualitative research methods)များကို အသံုးြပုထား�ပီး
�ိင
ု ်ငံေရး�ှင့် ဥပေဒေရးရာဆိုင်ရာ မ�ုဿေဗဒမှ သီဝရီများအေပါ်အေြခ
ခံသံုးသပ်ထားပါသည်။ ေကျးရွ ာအတွင်း�ှိ အေသးစိတြ် ပဿနာများကို
နားလည်သေဘာေပါက်ရန်အတွက် အေသးစိတ် ��ိက်�ိက
� ်ခ�တ်ခ�တ်
ေမးြမန်း ရသည့်အင်တာဗျူးများ (in-depth interviews)၊ အဓိကကျသည့်
လူပုဂ�ိုလ်များကို ေမးြမန်းသည့် အင်တာဗျူးများ (key informant
interviews)�ှင့်

ရွ ာသူရွာသားများ၏ အေတွ�အ�ကံုကို ြပန်လည်သံုး

သပ်သင်ခန်းစာရယူသည့်

နည်းလမ်းများ

appraisal methods) တိကိ
ု့ ု

(participatory

learning

အသံုးြပု၍ သုေတသနလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အင်တာဗျူးအေမးအေြဖေပါင်း အခု ၈၀ ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ေဟာင်း

6ကွင်းဆင်းေလ့လာမ�များကို

EverJust သုေတသနစီမံကိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု

အေနြဖင့် လုပ်ေဆာင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည် (စာစဉ်မိတ်ဆက်တွင် �ကည့်ပါ)။ လံုြခံုေရး
အလိငှ
ု ့ ာ ေကျးရွ ာ၏ အမည်မှန်ကို ေြပာင်းလဲေဖာ်ြပထားပါသည်။

Legal hybridity in everyday justice provision | 41

ဆားေကျးရွ ာ�ှိ

ရွ ာသူ/သားများသည်

မွန်�ု းိ ရာပံုစံအတိုင်း ေနအိမ်

များေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ မွန်စာေပသင်တန်းများ ပံုမှန်ြပုလုပ်တတ်ြခင်း
စသည်ြဖင့် ၎င်းတိ၏
ု ့ မွန်အမျိုးသား�ကန်အင်လက�ဏာ�ှင့် ယဉ်ေကျးမ�
ကို ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေ�ှာက်�ကသည့်အတွက် ဤရွ ာတွင် ကွင်းဆင်းေလ့
လာမ�လုပ်ရန် ေရွ းချယ်ခ့ဲ ြခင်း ြဖစ်သည်။ ထိအြပင်
ု့
ရွ ာသူရွာသားများ
သည် ဗုဒဘ
� ာသာဝင်များ ြဖစ်�က�ပီး မွန်�ု းိ ရာနတ်ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�
လည်း �ှိ�ကသည်။ သထံု-ေမာ်လ�မိုင် အေဝးေြပးလမ်းမ�ကီး�ှင့် ကပ်
လျက်တည်�ှိေနသည့်အတွက် လံုြခံုေရးအတွက် အထူးစိုးရိ မ်စရာ မ
လိုဘဲ ကွင်းဆင်းေလ့လာမ�ကို အလွယ်တကူ ြပုလုပ်�င
ိ ု ်သည်။
ဤစာတမ်းတွင် သီဝရီအေနြဖင့် legal hybridity အယူအဆကို
အသံုးြပုထားပါသည်။ ယင်းသည် မ�ုဿေဗဒ�ှင့် လူမ�ေဗဒ ဘာသာရပ်
ေလ့လာမ�

ေခါင်းစဉ်တစ် ခုြဖစ်သည့်

ဗဟုမ�ိုင်တရာေရး

(legal

pluralism)အေ�ကာင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေဆွးေ�ွး ချက်များမှ ြဖစ် ထွန်း

ေပါ်ေပါက်လာသည့် အယူအဆတစ်ခု ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ�ိင
ု ်င�
ံ ှိ အေြခ
အေနကို

ေလ့လာဆန်းစစ်ထားသည့်

အေ�ကာင်းစာေပအခန်းက�အတွက်

ဤစာတမ်းသည်

hybridity

တစ်တပ်တစ်အားအေထာက်
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အကူြပု�ိင
ု ်မည် ြဖစ်သည် 7။ မျက်ြမင်လက်ေတွ� ေလ့လာမ�များအေပါ်
6

အေြခခံ ၍ မွန်ေကျးလက်ေတာရွ ာတစ်ရွာတွင် ဥပေဒအမျိုးမျို းကို မည်
ကဲ့သို ေရာေ�ှ
ာေပါင်းစပ်အသံုး ြပု�ကသည့် အေ�ကာင်းကို ဤစာတမ်းမှ
့
တင်ြပထားပါသည်။

ယခုေလ့လာမ�သည်

တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒ
အကျံုးဝင်ေသာ်လည်း

ေယဘုယျအားြဖင့်

ပညာရပ်ဆိုင်ရာေဆွးေ�ွး မ�ေဘာင်အတွင်း
တရာေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒအတွင်း

ဘာသာေရးကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�၏ ြမင်သာသည်အ
့ ခန်းက��ှင့် အထူး
သြဖင့် ဆက်စပ်မ� �ှသ
ိ ည်။ တရားေရး မ�ိုင် ဗဟုဝါဒအေ�ကာင်း
ေဆွးေ�ွး�ကသည့်အခါ ဘာသာေရး၏ အခန်းက�ကို ထည့်သွင်း

7

၁၉၆၂ ခု�ှစ်မှစ၍ အာဏာရယူခသ
ဲ့ ည့် တပ်မေတာ်အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်မ��ှင့် �ိုင်ငံေရး

အေြခအေနများေ�ကာင့် အချိန်ေတာ်ေတာ်� ကာ�ကာသည်အထိ ြမန်မာ�ိုင်ငံအတွင်း
ဘာသာေရး အေ�ကာင်းသုေတသနကို အကန်အသတ်
�ှင့သ
် ာ ြပုလုပ်နိင်ခဲ့�ကသည်။
့
ယခင်က သုေတသနြပုလုပ်သူများသည် အဟန်အတားများစွ
ာ�ှင့် �ကံုေတွ�ရေလ့�ှိသ
့
ည်။ တက�သိုလ်ေကျာင်းများကိုလည်း ပိတ်ထားခဲ့�က�ပီး ဖွင့်ထားသည့် အချိန်များ
တွင်လည်း နီးကပ်စွာ ေစာင့်�ကည့်ခံရေလ့�ှိသည်။ �ိုင်ငံြခားသုေတသီပညာ�ှငမ
် ျား
အထူးသြဖင့် ကန်သတ်
ခံရေလ့�ှိ�ပီး လံုြခံ ုေရးအေြခအေနေ�ကာင့် ၎င်း တို ေတွ
�ဆံုေမး
့
့
ြမန်းလိုသူများကို အထူးဂ�ုြပုေရွ းချယ်ရေလ့�ှိသည်။ ထိေ�ကာင်
ု့
့ ြမန်မာ့အေရးေလ့
လာမ� နယ်ပယ်တွင် လွတ် လပ်စွာကိုးကွယယ
် ံု� ကည်မ�ဆိုင်ရာ သုေတသနမှာ အလွန်
ပင်အားနည်းေနေသးသည်။ ကံေကာင်းေထာက်မစွာပင် ၂၀၁၀ ေရွ းေကာက်ပွဲများ
ြပုလုပ်�ပီး ချိန်ကစ၍ ပညာရပ်ဆိုင်ရာေလ့လာမ�များ ြပုလုပ်ရန်အတွက် အေြခအေန
ေကာင်းများဆီ

စတင်

ကူးေြပာင်းလာ�ပီြဖစ်သည်။

သတင်းအချက်အလက်များ

ရယူရန်အခွင့အ
် လမ်းများ၊ ဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းများ သိသိသာသာ တိုးတက်
ေကာင်းမွန်လာ�ပီး ေနာက်ထပ်ေလ့လာမ�များ�ှင့် စာအုပ်စာတမ်းများ ပိုမိုထွက်�ှိလာ
မည်ဟု ေမ�ာ်လင့်ရသည်။
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စဉ်းစားမ�မှာ နည်းေနေသးသည်ဟု ဆန်းဘတ်ဂ် (Sand-berg 2015) က
ဆိုဖူးသည်။

�ှား�ှားပါးပါး

လုပ်ငန်းများ

တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒ

စီမံကိန်း

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် ရွက်လျက်�ှိသည့်

ို ့
အဖွဲ�
မက်စ်ပလန်က် အင်စတီကျု (Max Planck Institute) ကဲ့သေသာ
အစည်းများကသာ

၂၀၀၀

အသိုက်အဝန်း 8အတွင်း
7

ြပည့်�စ
ှ ်မှစ၍

ဗဟုတရားေရးမ�ိုင်

ဘာသာတရား�ှငဘ
့် ာသာတရားမှ

ြပ�ာန်း

သည့် ဥေပေဒများ၏ အခန်းက�ကိုအေလးေပးေလ့လာခဲ့�ကသည်။
အာ�ှတိုက်ဘက်တွင် ဟူစိန် (Hussain, 2011)၏ အေ�ှ �ေတာင်အာ�ှ
ေဒသအတွင်းမှ ဗဟုမ�ိုင်တရားေရး ေလ့လာေတွ� �ှိချက်များ၊ မို းရ်
� မှ ေလ့လာထားမ�များစသြဖင့် တရားေရး
(Moore 1993) ၏ အိ�ိယ
မ�ိုင်ဗဟုဝါဒ�ှင့် ဘာသာေရးအဆက်အစပ်ကို အဓိကထားေလ့လာ
ခဲ့သည့်

ေလ့လာေတွ� �ှိချက်များသည်

ဤအေ�ကာင်း

သုေတသန

အနည်းအကျဉ်းထဲမှ အေရး�ကီးသည့် ေလ့လာေတွ� �ှိချက်များြဖစ်�က
သည်။ ဘာသာတရားသည် တရားဥပေဒဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် သိသာ
ထင်�ှားသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအြဖစ် ပါဝင်ေနသည်ဟု ဟူစိန်�င
ှ ့်
မိုးရ်တ�ှ
ို ့ စ်ဦးစလံုး ေထာက်ြပခဲ့ �ကသည်။

8

ဤစီမံကိန်းအေ�ကာင်းကို

https://www.eth.mpg.de/3720186/pglp

တွင်

�ကည့်���ိုင်သည်။ Benda-Beckmann �ှင့် Benda-Beckmann (2011) ေရးသား
သည့် ဗဟုမ�ိုင်တရားေရး�ှင့် အေနာက်ဆူးမား�တား�ှိ ဘာသာတရားအေ�ကာင်း
စာတမ်းကိုလည်း �ကည့်�ှိ�ိုင်သည်။
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ေ�ှ �တွင် ဤစာတမ်း၌ အဓိကအသံုးြပုသွားမည့် အေြခခံအယူ
အဆများကို

ပထမဦးစွာ

ေဆွးေ�ွးသွားပါမည်။

ထိေနာက်
ု့
တွင်

ကွင်းဆင်းေလ့လာခဲ့သည့် ေဒသ၏ သမိုင်းေ�ကာင်းေနာက်ခံအကျဉ်း
�ှင့်

မွန်ြပည်နယ်အတွင်း

ဘာသာတရား၏

မိတ်ဆက်တင်ြပသွားပါမည်။

အခန်းက�တိကိ
ု့ ု
ယင်းေနာက်တွင်မှ

အြငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ�များ၊
လူမ�ေရးြပဿနာများတိ�ှ
ု ့ င့်
လာေတွ� �ှိချက်များကို

ကျန်းမာေရး�ှင့်
ပတ်သက်သည့်

ေဖာ်ြပသွားပါမည်။

စာေရးသူ၏

ေလ့

ထိုသို ့ ေဖာ်ြပရာတွင်

အမ�ကိစ� ၂ ခု အေပါ်အေြခြပု�ပီး ယင်းအမ�ကိစ�မ ျား ေြဖ�ှ င်းပံုလမ်း
ေ�ကာင်းကို ဆွဲထုတ်ပံုေဖာ်တင်ြပသွားပါမည်။ စာတမ်း၏ အဆံုးပိုင်း
ြဖစ်သည့် ေဆွးေ�ွးချက်များ�ှင့် နိဂံုးအပိုင်းတွင် သုေတသနြပုေလ့
လာခဲ့သည့် အမ�ကိစ�ရပ်များကို ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံအတွင်း တရားေရးမ�ိုင်
ဗဟုဝါဒ

(legal pluralism) �ှင့် ဥပေဒများေပါင်းစပ်အသံုး ြပုြခင်း

(hybridity) အေလ့အထများ�ှင့် ဆက်စပ်ကာ ြခံုငံုခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာသံုး
သပ်ချက်များကို ေဖာ်ထုတ်တင်ြပသွားပါမည်။
ဗဟုမ�ိုင်တရားေရး (legal pluralism) �ှင့် ဥပေဒများေပါင်းစပ်
အသံုးြပုြခင်း (hybridity) သေဘာတရားအယူအဆ
လူမ�နယ်ပယ်အတွင်း တရားေရးစနစ် ၂ ခု သိမဟု
ု ့ တ် ၂ ခုထက်ပို၍
အ�ပိုင်တည်�ှိေသာအေြခအေနမျို းကို legal pluralism (ဗဟုမ�ိုင်
တရားေရး) ဟု အဓိပ�ာယ်ဖွင့ဆ
် ို ထားပါသည် (Pospisil 1971; Griffiths
1986, Moore 1986; Merry 1988)။

ေခတ်�ပိုင်စာေပများတွင်
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‘တရားစီရင်ေရးစနစ်

(legal

system)’

ကို

ကျယ်ြပန်စွ့ ာ

အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ဆိုထား�ပီး ယင်းတွင် အစိုးရမှ အားေပးထားသည့် တရား
�ံုး�ှင့် တရားသူ�ကီးများပါဝင်သည့် တရားဝင်စနစ်များအြပင် အစိုးရ၏
တရားဝင်ဥပေဒေဘာင်အြပင်ဘက်�ှိ
နာရသည့် စံ�န
� ်း အေြခြပု

သက်ဆိုင်ရာလူအများ

လိုက်

ဥပေဒ စည်းမျဉ်းစနစ် (normative

ordering)များကိုလည်း ပါဝင်ထည့်သွင်းဖွ င်ဆ
့ ို�ကသည်။ ဥပမာအားြဖင့်

စက်�ု အ
ံ လုပ်�ု မ
ံ ျား၊ ေကာ်ပိုေရး�ှင်းများ�ှင့် တက� သိုလ်ေကျာင်းများ
စသည့် အဖွဲ�အစည်းများတွင် ဤကဲ့သို ့ စနစ်များ ထား�ှိေလ့�ှိ�ပီး
ယင်းစနစ်များတွင် စာြဖင့် ေရးသားထားသည့် လံုးေပါင် းြပ�ာန်း ဥပေဒ
များ၊ ခံု�ု းံ များ�ှင့် လံုြခံုေရးတပ်ဖွဲ�မ ျား ဖွဲ�စည်းပါဝင်�ကသည်၊ တစ်ခါ
တရံ

�ိင
ု ်ငံေတာ်တရားစီရင်ေရးစနစ် ဖွဲ�စည်းပံု�င
ှ ့် ပံုသ�ာန်တကိ
ို ့ ုပင်

ပွားယူအသံုးြပု�ကသည်များ�ှိ�ကသည် (Macaulay 1986; Henry 1983;
Merry 1988, 870)။

ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးအေ�ကာင်း

ေရးသားေြပာဆို�ကသည့်

အြခားေသာပညာ�ှင်များနည်းတူ ဟွတ်ကာ (Hooker 1975) သည်
လည်း တရားေရးမ�ိုင်ဗဟိုဦးစီးဝါဒ (legal centralism) ဝါ တရားစီရင်
ေရးစနစ်တစ်ခုတည်း�ှိ ေရး (singularity of law) �ှင့်ပတ်သက်သည့်
အယူအဆကို ေဝဖန်ထားသည်။ တရားေရးမ�ိုင်ဗဟိုဦးစီးဝါဒသည်
ဥပေဒ တစ်ခုတည်း၊ တရားစီရင်ေရးစနစ် တစ်ခုတည်းကိုသာ တရား
ဝင်သည်ဟု သတ်မှတသ
် ည့် အယူဝါဒြဖစ်သည်။ တရားေရးမ�ိုင်
ဗဟိုဦးစီးဝါဒ (legal centralism) တွင် ဥပေဒသည် အြခအေနကိုလိုက်၍
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ေြပာင်းလဲ သွားြခင်း မ�ှိရ၊ �ိ ုင်ငံအတွင်း �ှိ �ိ ုင်ငံသားများအားလံုးအေပါ်
တရားဝင်

လ�မ်းြခံုမ�

�ှိသည့်

စည်းမျဉ်း

ဥပေဒသများအြဖစ်

လည်းေကာင်း၊ အဖွဲ�အစည်း ရင်းြမစ်တစ်ခုတည်း ဆိုလိုသည်မှာ �ိင
ု ်ငံ
ေတာ်�င
ှ ့် ၎င်း၏လက်ေအာက်ခံအဖွဲ�အစည်းများမှ ြပ�ာန် းသည့် မူဝါဒ
များအြဖစ်လည်းေကာင်း �� ြ မင်�ကသည် (Hooker, 1975, 2)။ ဤကဲ့
သိ��
ု ့ ြမင်မ�မျို းသည် ယဉ်ေကျးမ�အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ စီးပွားေရး
အရေသာ်လည်းေကာင်း တူညီသည့် အသွင်အြပင် လက�ဏာ �ှိသည့်
လူမအ
� ဖွဲ�အစည်းထဲတွင် အလုပ်ြဖစ်ေကာင်း ြဖစ်�င
ိ ု ်ေသာ်လည်း ယင်း
ကဲ့သေသာလူ
ို ့
မ�အဖွဲ�အစည်းမျိုးကို အစိုးရအဖွဲ�များမှ ေဖာ် ေဆာင်ရန်
�ကိုးပမ်းေနမ�မ ျားမှလွဲ၍ လက်ေတွ�တွင် ေတွ� ြမင်�င
ိ ု ်ရန် မလွယ်ကူေပ
် ာ ၏အဆိုအရ ဤကဲ့သေသာ��
ို ့
ြမင်မ� မျိုး
(Hooker 1975, 2)။ ဟွတက
ကို လွန်လွနက
် ျူးကျူးအေလးထားလွန်းပါက လက်ေတွ� �ှင့် ေသွဖီသွား
�ိင
ု ်�ပီး ဤသေဘာထားများသည်များေသာအားြဖင့် �ိင
ု ်ငံအများစု၏
အေြခအေနကိုအမှန်တကယ် ထင်ဟပ်�င
ိ ု ်ြခင်း မ�ှိေပ။ အေ�ကာင်း
ေ�ကာင်းေ�ကာင့် �ိင
ု ်ငံေတာ်အစိုးရတစ်ရပ်၏ တရားစီရင်ေရးစနစ်သည်
ထိေရာက်မ�မ�ှိသည့်

အေနအထားမျိုး

လက်ေတွ�တွင်�ှိ�င
ိ ု ်သည်

(Hooker 1975, 1-2)။
ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံတွင်လည်း တစ်�င
ိ ု ်ငံလံုးအတိုင်းအတာြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ မွန်
ြပည်နယ်အတိုင်းအတာြဖင့်ြဖစ်ေစ အြငင်းပွားမ�မ ျား ေြဖ�ှ င်းရာတွင်
ဥပေဒအမျိုးမျိုး၊ စံတန်ဖိုးထားမ�အဖံု ဖံု၊ အဖွဲ�အစည်းအစံုစံု မှ အကူအညီ
တိကိ
ု ့ ု ရယူအသံုးြပုလျက်�ှိေ�ကာင်းေတွ�ရသည်။ �ိင
ု ်ငံေတာ်အစိုးရ�ှင့်
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၎င်းတိ၏တရားဝင်
ု့
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများသည် အများအားြဖင့် ခရီ း မ
တွင်သည့်အတွက် အြခားေသာေြဖ�ှင်းနည်းများကိုသာ ရွ ာသူရွာသား
များ ပိုမိုေရွ းချယ်အသံုးြပု�ကသည်။ တရားဝင်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ
တစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ အထူးသြဖင့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာယံု�ကည်
တန်ဖိုးထားမ�များ၊

ဓေလ့ထံုးတမ်းများကိုလည်း

အားကိုးအသံုးြပု�ကသည့် အတွက် ယင်းတိမှ
ု ့ ာအလွန်အေရးပါသည့်
အခန်းက�တွင်
အမ�ကိစ�များ

ပါဝင်လျက်

�ှိသည်။
ေြဖ�ှင်းရာ၌

ေခတ်ပညာတတ်များပင်
ဘာသာ

ေရးအစဉ်အလာအယံ�ု ကည်မ�များကို ေပါင်းစပ်အသံုးြပု ေြဖ�ှင်း�က
သည်။ အမ�ကိစ�များကို ဥပေဒအတိုင်း အစိုးရ၏တရားစီရင်ေရးစနစ်
ေအာက်အဆင့်မှ အထက်သို ့အဆင့်ဆင့်တက်၍ ေြဖ�ှင်းမ�ြပု�ကသည်
ဟု ရွ ာသူရွာသားများမည်သပင်
ို ့ ဆိုေစကာမူ လက်ေတွတ
� ွင် ဘာသာေရး
အသိုင်းအဝိုင်း၊ သဘာဝလွန်ြဖစ်ရပ်မ ျားကို ကိုယတ
် ွယ်ေြဖ�ှင်း�ိင
ု ်သူ
များထံသို သွ
့ ားေရာက်အကူအညီေတာင်း�ကသည့် ရွ ာသူရွာသားအများ
အြပားပင် �ှိသည်။ ထိအြပင်
ု့
အမ�ကိစ�များကို ယင်းကဲ့သို ့ တစ်ဆင့်�ပီး
တစ်ဆင့် ကိုင်တယ
ွ ်ေြဖ�ှင်းပံုများသည် တစ်သမတ်တည်း �ှိမေနသည်
ကိုလည်း စာေရးသူ ကွင်းဆင်းေလ့လာမ�ြပုစဉ်တွင် ေတွ� ခဲ့ရသည်။
မည်သပင်
ို ့ ဆိုေစကာမူ ဗဟုမ�ိုင်တရားေရး (legal pluralism)
ြဖစ်မ�ကို ေဒသအဆင့် တရားစီရင်ေရးစနစ် ၁ ခု၊ �ိ ုင်ငံေတာ်အဆင့်
တရားစီရင်ေရးစနစ် ၁ ခု စုစုေပါင်း ၂ ခု တစ်�ပိုင်တည်း တည်�ှိေန�က
သည်ဟု �ိုး�ိုး�ှင်း�ှင်း အဓိပ�ာယ် မဖွင့်ဆ�
ို င
ိ ု ်ေပ။ ရံ ဖန်ရံခါ စည်းမျဉ်း
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ဥပေဒများ၊ ဓေလ့ထံုးတမ်းများ၊ တရားေရးစနစ်များကို တစ်ချိန်တည်း
တစ်�ပိုင်တည်း ေရာေ�ှာေပါင်း စပ်အသံုးြပု�ကသည့် အေြခအေနများ
လည်း �ှိ�င
ိ ု ်သည်။ ယင်းကဲ့သို ့ ဥပေဒများ ေရာေ�ှာေပါင်းစပ်အသံုးြပု
ု ့ တ် ဗဟုမ�ိုင်
ြခင်းကို legal hybridity ဟုလည်းေကာင်း၊ သိမဟု
တရားေရးအေ�ကာင်း ေရးသားထားသည့် ေ�ှာင်းပို င်းစာေပများတွင်
legal hybridization ဟုလည်းေကာင်း ေခါ်ေဝါ် သံုးစွဲ�ကသည် (ဆန်တစ်
ို ့

(Santos 2006) တွင်ေတွ� �ိင
ု ်သည်)။
ဤသုေတသနမှ �ှာေဖွေတွ� �ှိချက်များသည် ကလာက
ှ ့် စတီဖန်
့ ်�င
ု ့ တင်ြပခဲ့သည့် ဥပေဒများေရာေ�ှာေပါင်း
(Clark & Stephen 2009) တိမှ
ိ ု ်သည့် အဓိက
စပ်အသံုးြပုြခင် း (legal hybridity) အား ေတွ� ြမင်�င
အေြခအေန ၃ ရပ် ကို နားလည်ြခင် းဟူသည့် အယူအဆကို ေရာင်
ြပန်ဟပ်ပါသည်။ ပထမအေြခအေနမှာ လူမ�အဖွဲ�အစည်း တစ်ခုအတွင်း
�ှိ တရားစီရင်ေရးစနစ်တစ်ခုတွင် ကွဲြပားသည့် ဥပေဒြပ�ာန်း ချက်
အမျိုးမျို း

ဥပမာအားြဖင့်

ဓေလ့ထံုးတမ်းဆိုင်ရာ

ဥပေဒများ�ှင့်

�ိင
ု ်ငံေတာ်မှ တရားဝင်ြပ�ာန်းသည့် ဥပေဒပုဒမ
် များကို ေရာေ�ှာအသံုး
ြပုြခင်း ြဖစ်သည်။ ဒုတိယအေြခအေနမှာ လူမ�အဖွဲ�အစည်း တစ်ခု
အတွင်း တရားစီရင်ေရးစနစ်တစ်ခုထက်ပို တည်�ှိေန�ပီး တစ်ခါတရံ
အမ�တစ်ခုတည်းကိုပင် မတူညီသည့် တရား�ံုးများမှ အ�ပိုင်အမ� စီရင်
သည့် အေြခအေနမျို းြဖစ်သည်။ တတိယအေြခအေနတွင် hybridity ကို
တရားစီရင်ေရးက�တစ်ခုလံုးအတိုင်းအတာြဖင့် မဟုတ်ဘဲ တရား
ေရး ဆိုင်ရာအဖွဲ�အစည်း တစ်ဖွဲ�ချင်းစီ ၏ ကျင့်သံုးမ�အတိုင်းအတာ
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သွင်ြပင်လက�ဏာတစ်ခု
ဤအေြခအေနတွင်

အြဖစ်

�� ြမင်ြခင်းမျိုး

ြဖစ်သည်။

ရဲအရာ�ှိ

သိမဟု
ု ့ တ်

ဥပမာအားြဖင့်

ေဒသအာဏာပိုင်များက �ိင
ု ်ငံေတာ်မှ ြပ�ာန်းထားသည့် ဥပေဒ �ှင့်
ြပ�ာန်းထား�ှိြ ခင်းမ�ှိသည့်

ဓေလ့ထံုးတမ်းဆိုင်ရာ

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အမ�ကိစ�ေြဖ�ှင်း ရာတွင် အသံုးြပုြခင်းမျိုး
ြဖစ်သည်။ ဤသိြဖင်
ု ့ ့ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ�အစည်းများသည် ဥပေဒများကို
ေရာစပ်အသံုးြပုသည့် လုပ်ေဆာင်မ�မျိုးကို လုပ်ေဆာင်တတ်�ကသည်။
Legal hybridity သည် တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒြဖစ်မ� ပံုစသ
ံ စ်

တစ်ခုြဖစ်�ပီး

တရားစီရင် ေရးက�တွင်

ဥပေဒ�ှင့်အညီြဖစ်လ �င်

တရားဝင်သည် ယင်းသိုမြဖစ်
လ�င် တရားဝင်မဟုတ်ဟူသည့် အစဉ်
့
အလာသေဘာတရားကို စိန်ေခါ်လျက် ဥပေဒေဘာင်အတွင်း�ှိ နည်း
လမ်းများေရာ၊ ဥပေဒေဘာင်ြပင် ပ�ှိ ဆန်ကျင်
ဘက်နည်းလမ်းများကိုပါ
့
ေပါင်းစပ်အသံုးြပု

အမ�ကိစ�ေြဖ�ှင်းြခင်းမျိုး

ြဖစ်သည်ဟူ၍လည်း

ေကာင်း၊ ယင်းကဲ့သို ေြဖ�ှ
င်းရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ကူညီသူ အမျိုးမျိုး
့
မှာ ခန်မှ့ န်း၍ မရ�ိင
ု ်သည့် အေရအတွက်အထိ �ှိ�ိ ုင်သည်ဟူ ၍လည်း
ေကာင်း ဆန်တစ်
ို ့ (Santos 2006) က �� ြမင်သည် (Santos 2006, 46)။
မွန်ြပည်နယ်အတွင်း စာေရးသူြပုလုပ်ခဲ့သည့် သုေတသနတွင် ဤ
အချက်ကို ေတွ� �ှိရသည်။ အမ�တစ်ခုတွင် ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မဆ
� ိုင်ရာ
ဓေလ့ထံုးတမ်းများ၊ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်၊ (ဘာသာေရးလ�မ်းမိုးမ�မပါဘဲ) သမာ
သမတ်ကျစွာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ေစလိုမ� စသည်တေရာ�ပမ်
ို ့
းပါဝင်ေန�က
သည်ကို ေတွ�ရသည့် အေလျာက် ဥပေဒ အေပါ် �� ြမင်ပံု အမျိုးမျိုး၊
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ြပဿနာေြဖ�ှ င်းပံုနည်းလမ်းအဖံု ဖံုတသည်
ို ့

ယှဉ်လျက်တည်�ှိေန�က

သည်ကို ေတွ�ရသည်။
ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးြဖစ် မ�အေြခအေနအတွင်း

ဘာသာေရး�ှင့်

ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ တန်ဖိုးထားမ�များ၏ အခန်းက�ကို ပိုမို
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်လျက်�ှိေ�ကာင်း ဤစာတမ်းက ေထာက်
ု့
ြပလိုသည်။ ဟူစိန် (Hussain 2011) �ှင့် မိုးရ် (Moore 1993) တိ၏
ေဆွးေ�ွး ချက်များကလည်း ဤအချက်ကုိ ေထာက်ခံထားသည်။ အေ�ှ �
ေတာင်အာ�ှ�င
ိ ု ်ငံများ၌ ေဒသအတွင်း ယခင်�ှိ�င
ှ ့် �ပီးသား �ိုးရာတရား
စီရင်ေရးစနစ်မ ျား၊ ကာလ�ကာ�ှည် ေရာေ�ှာတည်�ှိလာခဲ့သည့် ဓေလ့
ထံုးတမ်းဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ ေနာက်ပိုင်း ေဒသခံများထံသို ့ ဟိ�ူ� �ှင့်
ဗုဒဘ
� ာသာ

ကိုးကွယ်မ�ေရာက်�ှိလာေသာအခါ

စနစ်များအေပါ်

ယင်းဘာသာတရားများ၏

ကိုလိုနီေခတ်

ဥပေဒများ

ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးြဖစ် မ�

တရားစီရင်ေရး
လ�မ်းမိုးမ�ထဲသို ့

ထပ်ေပါင်းထည့်ြ ခင်းအားြဖင့်

ေပါ်ေပါက်လာသည့်အေ�ကာင်းများကို

ဟူစိန်၏ ေဆွးေ�ွးတင်ြပချက်များတွင် ေတွ�ရသည်။ မေလး�ှား�ှင့်
အင်ဒန
ို ီး�ှား�ိင
ု ်ငံတတွ
ို ့ င်
ေ�ှာင်းပိုင်းတွင်

ဟိ�ူ� �ှင့်

အစ�လာမ်ဘာသာကို

လက်ခံကိုးကွယ်ခဲ့�ကသည်။
ဘာသာေရးဆိုင်ရာဥပေဒများ

ဗုဒဘ
� ာသာလ�မ်းမိုးမ�အြပင်
ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်
့ ့

အစ�လာမ်ဘာသာ�ှင့်

အတူ

ယင်း�ိင
ု ်ငံမ ျားသို ့ ပျံ� �ှဝင်
ံ ့ ေရာက်လာ

ေသာ်လည်း သက်ဆိုင်ရာ�ိင
ု ်ငံများအတွင်း�ှိ ေဒသအလိုက် ြဖစ်ထွန်း
ေပါ်ေပါက်လာခဲ့သည့်

ဓေလ့ထံုးတမ်းဆိုင်ရာဥပေဒများ၊

ဟိ�ူ� �ှင့်
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ဗုဒဘ
� ာသာဆိုင်ရာ �ိုးရာဓေလ့များကို လံုးဝဥဿံု ဖယ်�ှား�ိင
ု ်ခဲ့ြခင်းမျိုး
မ�ှိခ့ေ
ဲ ပ။ အြခားေသာေဒသများမှ လူသစ်များေြပာင်းေ���ဝ င်ေရာက်
လာသည့်အခါ

၎င်းတိ�ှ
ု ့ င့်အတူပါလာသည့်

ဘာသာေရးဆိုင်ရာ၊

လူမျိုးေရးဆိုင်ရာ အေလ့အထများသည်လည်း ေဒသခံတရားစီရင်ေရး
စနစ်များထဲသို ့ ေရာေ�ှာေပါင်းစပ်သွား�ကသည်။ အေ�ှ �ေတာင်အာ�ှ
ေဒသသည်

တ�ုတ်၊

အိ�ယ
ိ � �ှင့်

ဥေရာပ�ိင
ု ်ငံမ ျားတိ၏
ု့

သွယ်လမ်းေ�ကာင်းဗဟိခ
ု ျက်တွင်တည်�ှိ�ပီး

ကုန်

ယင်းေဒသအတွင်းသို ့

ေြပာင်းေ���ဝင် ေရာက်လာသူများက �ှိ�ပီးသား ေဒသခံများ၏ ဓေလ့ထံုး
တမ်းအေရာအေ�ှာထဲသို ့ (အထူးသြဖင့်) အိ�ိယ
� ဥပေဒများ�ှင့် ဓေလ့
များကိုလည်း ထပ်မံမိတ်ဆက်ေပါင်းထည့်�ကသည် (Hussain 2011,
378)။ အလားတူ ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံတွင်လည်း ကိုလိုနီေခတ်မတိုင်မီ ေခတ်
များအတွင်း နတ်ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�အေပါ် ဗုဒဘ
� ာသာအဆံုးအမများ
ပျံ� �ှဝင်
ံ ့ ေရာက်လာ�ပီး တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒ ြဖစ်ထွန်း ေပါ်ေပါက်
လာမ�ထံသို ဦးတည်
သွားသည့် အေရွ �များကို ေတွ�ရသည်။ ကိုလိုနီေခတ်
့
သိေရာက်
ု့
ေသာအခါ ဥပေဒအသစ်များ ထပ်မံဝ င်ေရာက်လာသည်။
မိုးရ် (Moore 1993)က အိ�ိယ
� �ိင
ု ်ငံရာဂျာစဌာန် (ရာဇဌာနီ) ြပည်
နယ် ေကျးလက်ေဒသများအတွင်း စံ�န
� ်းအေြခြပု ဥပေဒစည်းမျဉ်း
(normative

ordering)

များပါဝင်သည့်

ဗဟုတရားေရးမ�ိုင် စနစ်

အေ�ကာင်းကို မိတ်ဆက်တင်ြပခဲ့ဖူးသည်။ ၎င်း၏တင်ြပချက်တွင် ဗဟို
အဆင့် ဥပေဒဆိုင်ရာ အဖွဲ�အစည်းများ၊ ေကာင်စီများ�ှင့် တရား�ံုးများ
�ှင့် ပတ်သက်သည့် ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏ အေတွ�အ�ကံုများ ပါ
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ဝင်သည်။ မိုးရ်သည် ဘာသာေရးစည်းေဘာင်အတွင်း�ှိ ပုဂ�ိုလ်များ၊
သဘာဝလွန်နည်းလမ်းသံုး ေဆးဆရာများ၊ နတ်ကေတာ်များကို တရား
စီရင်ေရးစနစ်၏

အစိတ်အပိုင်းတစ် ခုအြဖစ် ထည့်သွင်း

စဉ်းစား�ပီး

‘ဥပေဒ’၏ လူမ�ေဗဒဆိုင်ရာနယ်ပယ်ကို စိန်ေခါ်ချဲ�ထွင်ခဲ့သည်။ ယဉ်
ေကျးမ�အမျို းမျိုးလ�မ်း မိုးပါဝင်သည့်

အမ�ကိစ�များ�ှင့်

ဗဟုမ�ိုင်

တရားေရးြဖစ်မ�တကိ
ို ့ ု

ဆန်းစစ်ေလ့လာ�ကသည့်အခါ

ြပ�ာန်းဥပေဒများ၊ တရား�ံုးေတာ်များ�ှင့် တရာေရးေကာင်စီမ ျားတိုကိ
့ ု
အေလးေပးေလ့လာ�ကေသာ်လည်း
ေဆးဆရာများ၊

နတ်ကေတာ်များကို

သဘာဝလွန်နည်းလမ်းသံုး
ချန်လှပ်ထားေလ့�ှိ�ကသည်

(ဥပမာအားြဖင့် မယ်ရီ (Merry 1988)၊ ေနဒါ �ှင့် ေထာ့ဒ ် (Nader & Todd
1978) တိတွ
ု ့ င်�ကည့်ပါ)။ သိရာတွ
ု့
င် ဤေလ့လာမ�နယ်ပယ်အတွင်း၌ပင်
တစ်ခါတရံ လိုအပ်ပါက နည်းလမ်းတစ်ခုအေနြဖင့် စံုး ေမှာ်အတတ်
သိမဟု
ု ့ တ်

ဘာသာေရးဓေလ့ထံုးတမ်းများကို

စံုစမ်းစစ်ေဆးမ�

ြပုတတ်�ကသည် (ေကာ်လျာ (Collier 1973)၊ အီဗန်စ်-ပရစ်ချာ့ဒ ်
(Evans-Pritchard 1937)၊ ကလက်ခုန်း (Kluckhohn 1944)၊ ေနဒါ (Nader
1964)၊ �ှင့် ဝိုက်တင် (Whiting 1950) တိတွ
ု ့ င် �ကည့်ပါ)။ ကိုးကွယ်
ယံု�ကည်မ� အေြခခံ ကုစားြခင်း �ှင့် ြပဿနာများ ေြဖ�ှင်းြခင်းြဖစ်စဉ်ကို
ေလ့လာသည့်
အမ�ကိစမ
� ျား

သုေတသနများတွင်
ေြဖ�ှင်း ရန်အတွက်

ကုစားြခင်းအခန်းအနားများကို
အာဏာလက်ဝယ်မ�ှိသည့်

ြပည်သူများ ေရွ း ချယ်အသံုးြပု�ိင
ု ်�ကသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်အေန�ှင့်
မဟုတ်ဘဲ

ယင်းသည်

ြပဿနာေြဖ�ှင်းေရး

Legal hybridity in everyday justice provision | 53

အဓိကနည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် မှတ်ယူထား�ကသည် (ဂစ်ဘ် (Gibbs
1963)။

�ိုးရာယံု�ကည်မ�အေပါ်

ကုစားြခင်းနည်းလမ်းအသံုးြပုမ�ကို
ေလ့လာဆန်းစစ်မ�

ြပုသင့်သည်ဟု

အေြခခံသည့်

လူမ�ေဗဒမူေဘာင်အေြခြပု
မိုးရ်

(Moore

1993)

က

ဆိုထားသည်။ မိုးရ်၏အဆိုကို ေရာင်ြပန်ဟပ်လျက် ဤစာတမ်းအတွင်း
ေလ့လာခဲသ
့ ည့်

မွန်ေကျးရွ ာတွင်

သဘာဝလွန်ပညာရပ်နယ်ပယ်မှ

ဘာသာေရး�ှင့်
ပုဂ�ိုလ်များတိကိ
ု့ ု

ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးအသိုက်အဝန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု အေနြဖင့်
မှတ်ယူရမည်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။
ကွင်းဆင်းေလ့လာခဲ့သည့် ေဒသ�ှင့် ယင်းေဒသအတွင်း ကျင့်သံုးလျက်
�ှိသည့် ကိုးကွယယ
် ံု�ကည်မ�များအေ�ကာင်း မိတ်ဆက်အကျဉ်း
မွန်လူမျိုးတိသည်
ု့
ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံအတွင်း�ှိ အဓိကတိုင်းရင်းသား ၈ မျိုးထဲ
တွင် ပါဝင်သည့် လူမျိုးစုတစ်စု ြဖစ်�ပီး များေသာအားြဖင့် မွန်ြပည်နယ်၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသ�ကီး၊

ကရင်ြပည်နယ်၊

တနသင်္ာရီတိုင်းေဒသ�ကီး�ှင့်

မုတ�မပင်လယ်ေကွ�ေဒသများတိတွ
ု ့ င် ေနထိုင်�ကသည်။ အြခားေသာ
တိုင်းရင်းသားများ ြဖစ်�ကသည့် ပအိုဝ်း၊ ထားဝယ်၊ �ှမ် းလူမျိုး စသည်
တိ�ှ
ု ့ င့်

အတူယှဉ်တွဲေနထိုင်�ကသည်။

မွန်ြပည်နယ်၏�မို �ေတာ်မှာ

ေမာ်လ�မိုင်�မို � ြဖစ်�ပီး ဧရိယာစတုရန်းမိုင်ေပါင် း ၄၇၄၈ (စတုရန် းကီလို
မီတာ ၁၂၂၉၇) အကျယ်အဝန်း �ှိသည်။ �မို �နယ်ေပါင်း ၁၀ �မို �နယ်�င
ှ ့်
၄၄၃ ရပ်ကွက်၊ေကျးရွ ာအုပ်စုတြဖင်
ို ့ ့ ဖွဲ�စည် းထားသည်။ မွန်ြပည်နယ်၏
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လူဦးေရမှာ ၁၆၈၂၀၄၁ (၁.၆ သန်းေကျာ်) ခန် ့ �ှိသည် (Myanmars NET
1998-2012)။
ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံယဉ်ေကျးမ�အေပါ်

မွန်လူမျိုးတိ၏
ု့

လ�မ်းမိုးသက်

ေရာက်မ� အထင်အ�ှား�ှိ ခ့သ
ဲ ည်။ (ပါဠိ ) စာေပအေရးအသား �ှင့် (ဗုဒ �
ဘာသာ) ဘာသာေရး စတင်ပျံ� �ှေစခဲ
ံ့
့သည့် လူမျိုးများလည်း ြဖစ်�က
သည်။ မွန်လူမျိုးတိသည်
ု့
တ�ုတ်�င
ိ ု ်ငံ အေနာက်ပိုင်းမှတစ်ဆင့် ဧရာ
ဝတီြမစ်အေ�ကပိုင်း ြမစ်ဝက�န်း ေပါ်ေဒသမှ ေတာင်ဘက် လက်�ှိ ထိုင်း
�ိင
ု ်ငံ ေချာင်ဖယားြမစ်ဝှ မ်းလွင်ြပင်တသိ
ို ့ ု ့ ဝင် ေရာက် ပျံ� �ှေနထိ
ံ့
ု င်ခဲ�့ က
သည်ဟု ယံု�ကည်ရသည်။ သက� ရာဇ် ၁၀၅၇ ခု�စ
ှ ်တွင် (ေ�ှး)မွန်တ၏
ို ့
သထံု�မို �ကို ေတာင်ဘက်သို ့ေြပာင်းေ���လာ�ကသည့် ဗမာလူမျိုးများက
သိမ်းပိုက်ခဲ့�ကသည်။ မွန်လူမျိုးအများစုမှာ ဩစတ�ို-ေအး�ှားတစ်
ု ့ ကိယ
ု ်ပိုင်
(Austro-Asiatic) ဘာသာစကားအ�ွယ်ဝင် ြဖစ်သည့် ၎င်းတိ၏
မွန်စကား�ှင့အ
် တူ

ဗမာစကားကိလ
ု ည်း

ေြပာဆို�ကသည့်

ဘာသာစကား�ှစ်မျိုးေြပာသူများ ြဖစ်�ကသည်။
ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံအတွင်း ကိုလိုနီေခတ်အဆံုးသတ်ခဲသ
ှ ်မှ
့ ည့် ၁၉၄၈ ခု�စ
စ၍ �ှစ်ေပါင်းများစွာတိုင် ြဖစ်ေပါ် ခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက�များ
အတွင်း ြပည်သူများရင်ဆိုင်ခ့ရ
ဲ သည့်

အနိ�ာ�ံုမ ျားတွင် အသတ်ခံ

ရြခင်း ၊ အဓ�မြပုကျင့် ခံရြခင်း၊ ည�င်း ပမ်း�ှိပစ
် က်ခံရြခင် း၊ လုယက်ခံ
ရြခင်း ၊ အတင်းအဓ�မေစခိုင်း ခံရြခင်း၊ မတရား အခွ န်ေငွ ဆက်ေ�ကး
အေကာက်ခံရြခင်း ၊ ေြမယာအများ အသိမ်း ခံရြခင်း�ှင့် တစ်ရွာလံုး
အတိုင်းအတာြဖင့်

အဖျက်ဆီးခံရြခင်းတို ့ ပါဝင်သည်။

�ိင
ု ်ငံေတာ်
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အစိုးရ�ှင့် လက်ေအာက်ခံအဖွဲ�အစည်းများ၊ EAO အဖွဲ�များတိက
ု ့ ဤကဲ့
သိေသာ
ု့
ဆိုးရွ ားသည့် တရားဥပေဒချိုးေဖာက်မ�များကို ကျူးလွန်ခဲ့
�ကသည်။ ေကျးလက်ေန ြပည်သူတသည်
ို ့
အာဏာပိုင်စိုးသူ တစ်ဦးမက
တိ၏
ု ့ ဒဏ်ကိုခံစားခဲ့�ကရ�ပီး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ� အနည်းဆံုး ၂ ဖွဲ�
ေလာက်ကို

အခွန်

ဆက်ေ�ကးေပးေဆာင်�ကရသည်။

၎င်းတိ၏
ု့

အသက်ေမွးမ�လုပ်ငန်းများကို ကာကွယ်ရန်၊ ယဉ်ေကျးမ��င
ှ ့် ဘာသာ
ေရးဆိုင်ရာ ဝိေသသလက�ဏာတိကိ
ု ့ ု ထိန်းသိမ်းရန်တသည်
ို ့
ေကျးရွ ာသူ
ရွ ာသားများ အဓိကထားရာ အေရးကိစ�မ ျား ြဖစ်�ကသည်။ မွန်ြပည်နယ်
တွင် အဓိက အေြခစိုက်လ�ပ်�ှားသည့် EAO အဖွဲ�တစ်ဖွဲ� ြဖစ်သည့်
မွန်ြပည်သစ်ပါတီ (NMSP) သည် မွန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကို ကိုယ်
စားြပု�ပီး ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အား ဆန်ကျင်
တိုက်ခိုက်လာရာမှ ၁၉၉၅
့
ခု�စ
ှ ်တွင် တစ်�ကိမ်၊ ၂၀၁၂ ခု�စ
ှ ်တွင် တစ်�ကိမ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး
သေဘာတူညီ�င
ိ ု ်ခသ
ဲ့ ည် (ေဆာက်သ် (South 2012)။
၁၉၈၈ ခု�စ
ှ ်တွင် ယိုယွင်းလာသည့် စီးပွားေရးအေြခအေန၊ စီးဆင်း
လည်ပတ်ေနသည့်

ေငွေ�ကးများကို

ဖျက်သိမ်းလိုက်ြခင်း�ှင့်

လူ ့

အခွင့်အေရးများ ချိုးေဖာက်ခံရမ�အေပါ် မေကျချက်များေ�ကာင့် �ိင
ု ်ငံ
အတွင်း ဒီမိုကေရစီရ�ှိရန် ြပည်သူလူထုတိုက
့ စုေပါင်းေတာင်းဆိုခဲ့�က
သည်။ သိေသာ်
ု့
ယင်းေတာင်းဆိုချက်များြငင်းပယ်ခံရ�ပီ း ၁၉၈၈ ေနာက်
ပိုင်း �ိင
ု ်ငံေတာ်ေအးချမ်း ေရး�ှင့် �ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးေကာင်စီ (SLORC)
တပ်မေတာ်အစိုးရ တက်လာ�ပီး NMSP အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားလက်
နက်ကိုင် EAO အဖွဲ�များကို ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ�များ�ှင့် ြပည်တွင်းစစ်ကို
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ရပ်စဲရန် ကမ်းလှမ်းခဲသ
့ ည်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ�ပီ းေနာက် EAO များ
ထိန်းချုပ်ထားသည့်

နယ်ေြမေဒသများတွင်

လူထအ
ု ေြခ

ြပုအဖွဲ�အစည်းများ တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းလာ�ပီး ၎င်းတိ၏
ု ့ ကွန်ရက်များ
လည်း ကျယ်ြပန်လာသည်
။ အခက်အခဲဆံုးအေြခအေနများ�ကားတွင်
့
ပင် မွန်အပါအဝင်တိုင်း ရင်းသားလူမျိုးစု အသိုင်းအဝို င်းများမှ အစို းရ
မဟုတ်သည့်အဖွဲ�များကို ထူေထာင်ခဲ့�က�ပီး ရပ်ရွာလူထုအ�ကား ယံု
�ကည်မ��င
ှ ့် အေထာက်အပံ့ေပးသည့် ယ��ရားများကို တည်ေဆာက်
ခဲ�့ က၊ ရပ်ရွာအေြခြပုအဖွဲ�အစည်းများ အားေကာင်းလာေစရန် ကူညီ
ေထာက်ပံ့မ�များ ေပးခဲ့သည် (ေဆာက်သ် (South 2007; 2008)။ ထို ့
အြပင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ေရး သေဘာတူညီမ�များ၏ အသီးအပွင့မ
် ျား
ေ�ကာင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက�များကို ဆယ်စု�စ
ှ ်များစွာ ခါးစီးခံလာခဲ့
�ကရသည့် အရပ်သားြပည်သူများ၏ �ိင
ု ်ငံေရး၊ လူမ�ေရး�ှင့် စီးပွားေရး
ဘဝအေြခအေနများသည်လည်း များစွာေြပာင်းလဲတိုးတက်လာခဲ့သည်
(ေဆာက်သ် (South 2014)။
ကွင်းဆင်း ေလ့လာခဲသ
ှ ့် NMSP
့ ည့် မွန်ရွာသည် အစိုးရ စစ်တပ်�င
တိအ�ကား
ု့

ြဖစ်ပွားခဲ့သည့်

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက�ကာလများ

တေလ�ာက် အစိုးရ၏ ထိန်းချုပ်မ�ဧရိယာအတွင်းတွင်ပင် တည်�ှိခဲ့
ေသာ်လည်း �ိင
ု ်ငံေတာ်အစိုးရ�ှင့် ေကျးရွ ာေနြပည်သူမ ျားတိ၏
ု ့ ဆက်
ဆံေရးမှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ေရး အသက်ဝင် ေနသည့်တိုင် အတိုက်အခံ
အေနအထား၊ ထိ�ှလွယ်သည့် အေနအထားတွင် �ှိေနခဲ့သည်။ ၁၉၈၈
အေရးအခင်းတွင် ပါဝင်ခ့�ဲ ကသည့် ရွ ာသူရွာသားများ �ှိသလို၊ NMSP
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တွင်

(ဝင်ေရာက်တာဝန်ယူေန�ကသည့်)

ေဆွမျိုးအရင်းအချာများ�ှိ

သည့် ရွ ာသူရွာသားများ၊ NMSP �ှင့် အဆက်အသွယ်�ှိသည့် ရွ ာသူရွာ
သားများလည်း �ှိသည်။ အစိးု ရ၏ တရားစီရင်ေရးယ��ရားအေပါ် ရပ်
သူရွာသားများ ယံု�ကည်မ�အနည်းငယ်သာ �ှိ�ကသည်။ ယင်းသည် �ှစ်
ေပါင်း ေြမာက်များစွာ �ကာ�ှည်ခဲ့သည့် ြပည်တွင်းစစ်၏အကျိုးဆက်
ြဖစ်�င
ိ ု ်သည်။ သုေတသနြပုလုပ်ခသ
့ဲ ည့် ေကျးရွ ာမှ ရွ ာသူရွာသားများ
အေနြဖင့် မွန် ေတာ်လှန်ေရးအ�ှိန်အြမင့်ဆံုးကာလ ြဖစ်ခဲ့သည့် ၁၉၆၀
ြပည့်�စ
ှ ်များအတွင်းတွင် ပဋိပက�ဒဏ်ကို အြပင်းထန်ဆံုး ခံစားခဲ့�က
ရသည်ဟဆ
ု ိုသည်။
အကူအညီမှ

ြမန်မာအစိုးရတာဝန်ခံများထံမှ

မရ�ှိေသာ်လည်း

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ�များအားလံုးကိုမူ

အခွန်ထမ်း ေဆာင်ခ့�ဲ ကရသည်။
ြပန်ေပးဆွဲြ ခင်းကိုလည်း

မည်သေသာ
ို ့

တစ်ခါတရံ

အစိုး ရစစ်တပ်၏

ေကျးရွ ာသားများ

ခံ�ကရသည်။

ယင်းကဲ့သေသာ
ို ့
အမ�ကိစ�များကို ရွ ာသူရွာသားများ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး
ေြဖ�ှင်းမ� ြပု�ကရသည်။ စစ်အုပခ
် ျုပ်ေရး�ှင့် ပဋိပက�များ ြဖစ်ပွားသည့်
ကာလ �ကာ�ှညလ
် ာသည်�င
ှ ့် အမ�၊ မွန်ေကျးရွ ာသူရွာသားများသည်
အစိုးရအထက်အရာ�ှိများ

အထူးသြဖင့်

ရဲဘက်ဆိုင်ရာအရာ�ှိများအေပါ် ယံု�ကည်မ� ကင်းမဲ့လာခဲ့�ကသည်။
ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံ၏ဒီမိုကေရစီကူး ေြပာင်းမ�ြ ဖစ်စဉ်သည်တစ်�င
ိ ု ်ငံ
လံုးအတိုင်းအတာြဖင့်
၂၀၁၁

ခု�စ
ှ ်

ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်
့ ့

မတ်လ

တက်လာ�ပီးေနာက်ပိုင်း

တွင်

မြဖစ်ေသးေသာ်လည်း

အမည်ခံ

အရပ်သားအစိုးရ
ဒီမိုကေရစီ�င
ှ ့်
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အမျိုးသားရင်�ကားေစ့ ေရးဆိုင်ရာ

ကိစ�ရပ်များအတွက်

ေမ�ာ်လင့်ချက်များ ြပန်လည်ဦးေမာ့လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခု �စ
ှ ်အတွင်း
NMSP အပါအဝင်

EAO အဖွဲ�များ�ှင့်လည်း

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး

သေဘာတူညီမ�များစွာ ရ�ှိခဲသည်။ ၂၀၁၅ခု�စ
ှ ်တွင်ကျင် းပသည့် အေထွ
ေထွ

ေရွ း ေကာက်ပွဲအတွင်းေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်

အမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ�ချုပ်(NLD)ပါတီမှ

ဦးေဆာင်သည့်

မဲအြပတ်အသတ်�င
ှ ့်

အ�ိင
ု ်ရ�ှိခ့�ဲ ပီး အထိအခိုက်နည်းသည့် �ိင
ု ်ငံေရးဆိုင်ရာ ေြပာင် းလဲမ�များ
ခိုင်မာစွာ

ြဖစ်ထွန်း ေပါ်ေပါက်လာေစရန်

အေထာက်အကူြဖစ်လာခဲ့

ု့
လည်း�ှမ်း၊ ကချင်� ှင့် ရခိုင်ကဲ့သို ့
သည် (ရီဖယ် (Rieffel 2012)။ သိေသာ်
ေသာ

ြပည်နယ်များတွင် ဆက်လက်ြဖစ်ေပါ်လျက်�ှိသည့်လက်နက်

ကိုင်တိုက်ပွဲများေ�ကာင့် �ငိမ်းချမ်း ေရးအေြခအေနမှာ ထိလွယ်�ှလွယ်
သည့် အေြခအေနတွင်�ှိေန�ပီး၊ ဤစာတမ်းကို ေရးေနသည့် အချိန်
အထိ

ြပည်တွင်း�ငိမ်းချမ်းေရးကို

ေရ�ှည်ထိန်းသိမ်းထား�ိ ုင်မည့်

သေဘာတူညီမ�များ ရ�ှိရန် ေဝးေနေသးသည့် အေြခအေနတွင် �ှိေနဆဲ
ပင် ြဖစ်သည်။ ထိအြပင်
ု့
၂၀၁၅ ေအာက်တိုဘာလတွင် တိုင်းရင်းသား
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ�ေပါင်း ၈ ဖွဲ�အထိ �ိ ုင်ငံလံုးဆိုင်ရာ အပစ်အ ခတ်ရပ်စဲ
ေရး သေဘာတူစာချုပ် NCAတွင် လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့�ကေသာ်လည်း
ု ့ င့်တိုင် သုေတသနြပုေလ့လာခဲ့
ယင်းတွင် NMSP မပါဝင်ေသးေပ။ သိ�ှ
သည့်ရွာတွင် လက်နက်ကိုင်တက
ို ်ပွဲများြဖစ်ပွား�ိင
ု ်ေချမှာ အနည်းငယ်
သာ�ှိသည်ကိုလည်း ေတွ�ရသည်။
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ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာသူရွာသားများ၏ စီးပွားေရးအေြခအေနမှာ
လက်�ှိ�စ
ှ ်များအတွင်း တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာသည်ကို ေတွ�ရသည်။
အေ�ကာင်းရင်းများအနက်တစ်ခုမှာ ေကျးရွ ာသူရွာသားများသည်ထိုင်း ၊
မေလး�ှား၊ စကင်္ာပူ၊ ကိုးရီးယား�ှင့် ဂျပန်�င
ိ ု ်ငံတသိ
ို ့ ု ့ သွားေရာက်ကာ
အလုပ်လုပ်ကိုင်�ကသည့်အတွက် ြဖစ်သည်။ ြပည်ပ�ိင
ု ်ငံများမှ ေပးပို ့
လာသည့် ေငွေ�ကးများသည် ေကျးရွ ာအတွင်း�ှိ မိသားစု တစ်စုချင်းစီ
ကိုသာမက လမ်း�ှင့် ဘာသာေရးအေဆာက်အဦများ ြပုြပင်မွမ် းမံြခင်း
စသည့်

ရပ်ရွာဖွံ� �ဖိုးေရးလုပ်ငန်းများအတွက်ကိုပါ အေထာက်အကူ

ြဖစ်ေစသည်။ စီးပွားေရး�ှင့် အတူ နည်းပညာ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�များ ြဖစ်
ထွန်းလာသည့်အတွက်ရွာသူရွာသားများသည်မိုဘိုင်းဖုန်း၊ အင်တာနက်
နည်းပညာများကို အသံုးြပုကာ �ိင
ု ်ငံရပ်ြခား�ှိ ၎င်းတိ၏
ု ့ ေဆွမျိုးေမာင်
�ှမများ�ှင့် (ပိုမိုလွယ်ကူစွာ) ဆက်သွယလ
် ာ�ကသည်။ အထူးသြဖင့်
ို ့
လူမက
� ွန်ယက်များကိလ
ု ည်း အသံုး
ေဖစ
့ ်ဘွတ်ခ် (Facebook) ကဲ့သေသာ
ြပုလာ�က�ပီး၊

အင်တာနက်သည်

ကေလးသူငယ်များအတွက်ပင်

မစိမ်းေတာ့သည့် အရာတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့သည်။
ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံအတွင်း�ှိ အြခားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ�ှင့မ
် တူ ထူး
ြခားသည့်အချက်တစ်ခုမှာ မွန်လူမျိုးများတွင် ေနာက်ထပ် မျိုး�ွယ်စု
အခွဲများ မ�ှိဘဲ ဘာသာစကားတစ်ခု၊ စာေပတစ်ခုတည်းေအာက်တွင်
ပိုမိုစည်းလံုးမ��ှိ�ကြခင် း ြဖစ်သည်။ ဗုဒဘ
� ာသာကို လွန်စွာသက်ဝင်ယံု
�ကည်�ကသူများြဖစ်�ပီး၊ ၎င်းတိ၏ေန
ု့
စဉ်လူ
ေနမ�ဘဝအေပါ် ဘာသာ
့
ေရး၊ �ိုးရာအစဉ်အလာယံု�ကည်မ�များ၊ ဓေလ့ထံုးတမ်းများက လ�မ်းမိုး
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ထားသည်။ ေကျးရွ ာအများစုတွင် အနည်းဆံုး ဘုန်း�ကီးေကျာင်းတစ်
ေကျာင်းစီ �ှိ�က�ပီး ၎င်းသည် စာသင်ေကျာင်း တစ်ေကျာင်း အေနြဖင့်
လည်းေကာင်း၊ ဘုရားဝတ်ြပုရာေနရာအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ဆင်းတု
ေတာ်များ ထိန်းသိမ်း ထား�ှိရာေနရာအြဖစ်လည်းေကာင်း အစ�ှိသည့်
ကိစ�ရပ်များအတွက်လည်း ေနရာတစ်ခုြဖစ်သည်။ သုေတသနြပု ေလ့
လာခဲ့သည့် ေကျးရွ ာတွင် ဘုန်းေတာ်�ကီးေကျာင်းအသစ် တစ်ေကျာင်း
�ှင့် ဘုရားအသစ်တစ်ဆူကို တည်ထား�ပီး ၎င်း�ှင့အ
် တူ ဝိပဿနာ
တရားစခန်းတစ်ခုကိုပါ ပူးတွဲဖွငလ
့် ှစ်ထားသည်။ ကေလးငယ်များသည်
ေ�ွရာသီ

ေကျာင်းပိတ်ရက်များတွင်

မွန်စာေပသင်တန်းများကို

တက်ေရာက်�က�ပီး ေ�ှးေခတ်မွန်ဘုရင်များ၏ သမိုင်းရာဇဝင်များ�ှင့်
မွန်�ု းိ ရာဓေလ့ထံုးတမ်း အစဉ်အလာများကို ေလ့လာသင်ယူ�ကသည်။
မွန်လူမျိုးတိ၏
ု ့ မိသားစုတည်ေဆာက်ပံုသည် မိသားစုတစ်စု တစ်အိုး
တစ်အိမ်ပံုစံ (nuclear) ပိုေပါက်သည် (��ိင်းယှဉ်ရန် - အိမ်တစ်အိမ်တွင်
မိသားစုတစ်စုထက် ပိုေန�ကသည့် extended family)။ ေထရဝါဒဗုဒ �
ဘာသာကို သက်ဝင်ယံု�ကည်မ��င
ှ ်အ
့ တူ �ိုးရာ နတ်အမျိုးမျိုးကိုးကွယ်မ�
လည်း �ှိသည်။ မွန်ေကျးလက်ေနြပည်သူများတိ၏
ု ့ ဘဝအတွင်း ဘာ
သာတရားမှ မည်မ�အထိအေရးပါအရာေရာက်သည့် အခန်းက�မှ ပါ
ဝင်ေနသည်ကို နားလည်သေဘာေပါက်ရန် ဗုဒဘ
� ာသာ�ှင့် ပတ်သက်၍
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံအတွင်း�ှင့်မွန်လူမျိုးများအ�ကား နတ်
ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ��င
ှ ့် ပတ်သက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ေနာက်ခံဗဟု
သုတ �ှိထားရန်လိုအပ်သည်။
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ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံအတွင်း ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�
အစိုးရမှ ၂၀၁၄ ခု� ှစ်အတွင်း ေကာက်ယူခဲ့သည့် သန်းေခါင်စာရင် း
များအရ ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံ၏ စုစု ေပါင်းလူ ဦးေရမှာ စာရင်းေကာက်ယ�
ူ င
ိ ု ်ြခင်း
မ�ှိခသ
့ဲ ည့် ၁.၂ သန်းေသာ လူများအပါအဝင် ၅၁.၄ သန်း�ှိသည် (MIMU
သန်းေခါင် စာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် များ 2017)။ ဗုဒဘ
� ာသာသည်
လူဦးေရ၏ ၈၇.၉ ရာခိုင်�န
� ်းက ကိုးကွယ်�ကသည့် အဓိကဘာသာတစ်ခု
ြဖစ်သည်။
တရာေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒ (legal pluralism) �ှင့် ဆက်စပ်မ��ှိသည့်
ဗုဒဘ
� ာသာဆိုင်ရာ သက်ဝင်ယံု�ကည်မ�များ အေ�ကာင်း�ှင့် ပတ်သက်၍
သိဂၚ်္ီ

(Thanegi

2013)

၏

ေလ့လာေဆွးေ�ွးချက်များအေပါ်

အေြခခံ ထားပါသည်။ ေထရဝါဒဗုဒဘ
� ာသာဝင်တိုသည်
သီလ၊ ဒါန၊
့
ဘာဝနာဟူသည့် သေဘာတရား�ကီး ၃ ရပ်ကို လက်ခံကျင့်သံုး�က
သည်။ ထိအြပင်
ု့
ဘာသာတရား အဆံုးအမ�ှင့် အညီ လူေကာင်းသူ
ေကာင်း တစ်ဦး ြဖစ်ရန် ေမတ� ာ၊ ခ��ီပါရမီ �ှင့် ေစတနာ တိ�ှ
ု ့ ိရမည်ဟု
လည်း ယံု�ကည်သက်ဝင်�ကသည်။ အလုပ်ဟု အဓိပ�ာယ်ရသည့် ပါဠိ
စကားလံုး ကမ� မှ ဆင်းသက်လာသည့် ကံ (ကုသလ
ို ်ကံ သိုမဟု
့ တ် ကံ
�ကမ�ာ) အေပါ်လည်း သက်ဝင်မ��ှိ�ကသည်။ မိမိ ြပုသည့် အမ�သည်
မိမိအေပါ်တိုက်�ု က
ိ ် အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိသည်ဟူသည့် ယံု�ကည်မ�
သည် ဤသက်ဝင်အေပါ်အေြခခံ ထားြခင်းြဖစ်သည်။ မေကာင်းမ� ြပု
ပါက ယင်း၏ ဒဏ်ကို ခံစား�ကရမည်ြဖစ်�ပီး၊ ရာဇဝတ်မ� သိမဟု
ု ့ တ်
တရား ဥပေဒ�ှင့် ဆန်ကျင်
သည့် ြပစ်မ�တစ်ခုခုကို ကျူးလွန်မိပါက မျက်
့
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ေမှာက်ဘဝတွင်လည်းေကာင်း၊

သိမဟု
ု ့ တ်

ေနာက်ဘဝတွင်လည်း

ေကာင်း ြပန်လည်ခံစားရမည်ဟု ယံု�ကည်�ကသည်။ ယင်းကဲ့သို ့ ခံစား
ရသည်ကို ဝဋ် ဟုေခါ်သည်။
ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံ�ှိ ဗုဒဘ
� ာသာဝင်တသည်
ို ့
့ သတိ ကိုယ်�င
ှ ့မ
် ကွာ�ှိသည့်
အေြခအေနကို ေရာက်�ှိရန်အတွက်လည်းေကာင်း၊ သံေယာဇဉ် တွယ်
တာမ�အစုစုတို ကိ
ွ ်းမ�မှ ကင်း
့ ု စွန်လ�
့ တ်�ပီး မိမိ၏စိတ်သမ�ဇဉ်ကို ညစ်�မ
ေဝးေစရန်အတွက်လည်းေကာင်း

ဝိပဿနာ�ှင့်

အာနာပါနတရား�� မှတ်ကျင်�့ ကံအားထုတ်ရမည်ဟု

သမထဟုေခါ်သည့်
သက်ဝင်ယံု�ကည်

�ကသည်။ တရား�� မှတ်ြခင်းအားြဖင့် ဈာန်အဘိညာဉ်များ ရ�ှိမည်ဟု
လည်း ယံု�ကည်�ကသည်။ ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာတွင် မွန်အဘိုးအို တစ်
ေယာက်သည် သမထတရား �� မှတ်ပွားများရာမှ ဈာန်အဘိညာဉ်များ ရ
�ှိခ့သ
ဲ ည်ဟု ရွ ာသူရွာသားများ ယံု�ကည်ခဲ့�ကသည်။ ြပဿနာ တစ်ခုခု
�ှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါတိုင်း ယင်းအဘိုးအိုထံသွားေရာက် အကူအညီ
ေတာင်းခံေလ့�ှိခ့ဲ �ကသည်။ အဘိုးအိုသည် ရွ ာသူရွာသားများ၏ ကံ
�ကမ�ာ�ှင့် လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအေြခအေန ေ�ှ � ြဖစ်များကို ေဟာ�ကား�ိင
ု ်
သည်ဟု နာမည်�ကီးသည်။ အဘိုးအိုသည် ြပင်းြပင်းထန် ထန် တရား
ထိုင်�ပီးသည့် အေြခအေနမျိုးတွင် ၎င်း ၏ �ုပ်သွင်ြပင်ကိုပ င် ေြပာင်းလဲ
ပစ်�င
ိ ု ်သည်ဟုလည်း လူအများက ယံု�ကည်ထား�ကသည်။ ကျန်းမာ
ေရး၊ လူမ�ေရး�ှင့် စီးပွားေရးြပဿနာများ ေြဖ�ှ င်းရာတွင် ဤကဲ့သို ့
ေသာ ဈာန်အဘိညာဉ်ရ ပုဂ�ိုလ်များအြပင် နက�တ်ေဗဒင်�င
ှ ့် လက�ဏာ
ေဗဒင်များကိုလည်း ယံု�ကည်အသံုးြပု�ကသည်။
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ဗုဒဘ
� ာသာဝင်များတိသည်
ု့
အ��ရာယ်မှကင်းေဝးေစရန် သုတ�န်များ
ကို ရွ တ်ဖတ်သရဇ�ာယ်ြခင်းအမ�ကိုလည်း ြပုတတ်�ကသည်။ သုတ�န်
အများစုကို ေ�ှးေဟာင်းပါဠိဘာသာြဖင့် ေရးသားထား�ပီးအချို � ပူေဇာ်
ရွ တ်ဖတ်သူများက ယင်းသုတ�န်အများစုတ၏
ို ့ အနက်အဓိပ�ာယ်ကို နား
လည်ြခင်း မ�ှိ�ကေပ။ မိမိတ၏
ို ့ လိုအင်ဆ��များ ြပည့်ဝ�ကရန် သုတ�န်
တစ်မျိုးမျိုးကို ရွ တ်ဖတ်သရဇ�ာယ်ေလ့�ှိ�က�ပီး တစ်�ပိုင်တည်းတွင်
အလံုးေပါင်း ၁၀၈ လံုးပါသည့် ပုတီးကံုးကို အ�ကိမ်အေရအတွက် ၁၀၀
ခန် ့စိပ်�ကေလ့�ှိသည်။ တချို � ဗုဒဘ
� ာသာဝင်များသည် �ိုးရာနတ်ကို ကိုး
ကွယ်ြခင်းများလည်း�ှိသည်။

ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာအတွင်း�ှိ

ေကျး

ရွ ာသူရွာသားများသည် ဗုဒဘ
� ာသာ�ှင့် နတ်အမျိုအမျိုး (ရွ ာေတာ်�ှင်
နတ်၊ �ိုးရာနတ်၊ ေြမေစာင့်နတ်၊ သစ်ပ င်ေစာင့်နတ်�င
ှ ့် အိ မ်ေစာင့်နတ်
စသြဖင့်) ကို ကိုးကွယ်�ကသည်။ မိမိတ၏
ို ့ လူေနမ�ဘဝ တိုးတက်ြမင့်
မားေစရန် ရည်သန်၍အဆိုပါနတ်များကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်�ကြခင်း
ြဖစ်သည်။ နတ်ကို ပူေဇာ် ကိုးကွယ်သည့် အေလ့အထ တည်�ှိရြခင်း
အဓိက အေ�ကာင်းရင်းသည် နတ်များက ကူညီေစာင်မတတ်သည်ဟူ
သည့် ယံု�ကည်မ�ေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။ ဗုဒဘ
� ာသာယံု�ကည်မ� နယ်ပယ်
တွင် နတ်အမျိုးမျိုးကို လူဘံ
့ ုထက် ပိုအဆင့်ြမင့်သည့် ဘံုများတွင် ေဒဝါ
အြဖစ် စံေန�ကသူများြဖစ်သည်ဟူသည့် ယံု�ကည်မ� �ှိ�င
ှ ့်�ပီးသား ြဖစ်
သည်။ ဗုဒဘ
� ာသာ�ှိ ‘နတ်’ သတ်မတ
ှ ်ချက်�င
ှ ့် ကွဲြပားသည်မှာ နတ်
ကိုးကွယ်မ�နယ်ပယ်အတွင်း�ှိ ‘နတ်’ များမှာ အမှန်စင်စ စ်အစိမ်းနတ်
များပင် ြဖစ်သည်။ ဗုဒဘ
� ာသာဝင်အားလံုးသည် နတ်ကိုးကွယသ
် ူများ
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ြဖစ်�ကသည်ဟူသည့် အေနာက်တိုင်းသားများ၏ ယူဆချက်မှာ နတ်
ေဒဝါ �ှင့် အစိမ်းနတ်များ အ�ကားအဓိပ�ာယ်��ပ်ေထွးမ�အ ေပါ် အေြခခံ၍
ေပါ်ေပါက်လာြခင်း ြဖစ်�င
ိ ု ်ပ ါသည်။
အတိတ်ဘဝမှြပုခဲ့ဖူးသည့်အကုသိုလ်၊

အညစ်ေ�ကးများ၏

အကျိုးဆက်အြဖစ် ယခုဘဝတွင် ဆင်းရဲခက်ခဲပင်ပန် းေနရြခင်း ြဖစ်
သည်ဟူသည့်

သေဘာတရားကို

ဗုဒဘ
� ာသာတွင်ေလးနက်စွာယံု�ကည်�ကသည်။
ကွင်းဆင်းေလ့လာခဲသ
့ ည့် ေကျးရွ ာတွင်လည်း ယင်းယံု�ကည်မ�မျိုး �ှိ
သည်ကို ေတွ�ရသည်။ ထိအြပင်
ု့
မိသားစုဝင်တစ်ေယာက်ေယာက် ဆိုး
ဝါးသည့် အေြခအေန�ကံု၍ �ုတ်တရက် ေသဆံုးရမ�ကဲ့သေသာ
ို ့
ြပင်း
ထန်လွန်းသည့် အနိ�ာ�ံုကိစ�များသည် ယခင် ဘဝမှ အကုသိုလက
် ံများ
ေ�ကာင့် ြဖစ်ပွားရသည်ဟုလည်း ရွ ာသူ၊ ရွ ာသားများ ယံု�ကည်�ကသည်။
အြခားသူများအေပါ် ကျူးလွန်သည့် အမ�ကိစ�များအတွက် ယခုဘဝ မ
ဟုတ်သည့်တိုင် သံသရာ တစ်ေကွ�ေကွ�တွင် ြပန်လည်ေပးဆပ်ရမည်ဟု
ယံု�ကည်သိထား�ကသည်။ ဤကဲ့သေသာယံ
ို ့
ု�ကည်မ�ေ�ကာင့် တစ်ပါးသူ
များအေပါ်ေသွးေအးေအးြဖင့်ခ��ာကိုယ်အနာတရြဖစ်ေစသည့်
ရာဇဝတ်မ�မျိုးကို
ဝန်ေလး�က�ပီးယင်းသည်

ရွ ာသူရွာသားများ
ရပ်ရွာထဲ�ှိ

ြပုလုပ်�ကရန်
လမ်းမများေပါ်တွင်

ြပင်းထန်သည့် ဒုစ�ိုက်မ�များ မ�ှိရြခင်း အေ�ကာင်းရင်းတစ်ခု ြဖစ် �င
ို ်
သည်။ ရွ ာသူရွာသားများသည် ရာဇဝတ်မက
� ို တားဆီး�ှိမ်နင်းသည့်
ရဲသားများထက်စာလ�င် ေနာက်ဘဝကို ပို၍ ေ�ကာက်ရွံ� �ကသည်။
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သံသရာအေပါ် ယံု�ကည်မ�များေ�ကာင့် ေဟာင်းဆား ေကျးရွ ာသူရွာသား
များသည် ဘုန်းေတာ်�ကီးများ�ှင့် အကူအညီ လိုအပ်ေနသည့် ပုဂ�ိုလ်
များကို အလ�ဒါနြပု�ကြခင်းြဖစ်သည်။
ေကျးရွ ာအတွင်း�ှိ

ေကျာင်းသစ်ေကျာင်းဆရာေတာ်ဘုရားသည်

ဘုန်းတန်ခိုး�ကီးမားသည့်အတွက် ေကျာင်းအသစ်၊ ေစတီအသစ် တည်
ထား�ိင
ု ်ရန် သိုက်ေလာကမှ ပုဂ�ိုလ်များက ကူညီေစာင်မ�ကသည်ဟု ယံု
�ကည်�ကသည်။ ဆရာေတာ်သည် အသက် ၁၁ �ှစ်အရွ ယ်တွင် �ှင်ြပု
ခဲ့�ပီး ေနာင်တစ်ချိန်တွင် ေကျာင်းသစ်ေကျာင်း ထိုင်ဆရာေတာ် ြဖစ်လာ
ရမည်ဟု မိန�ကားခဲ
့်
့ဖူးသည်။ ဤစာတမ်းေရးသားေနသည့်အချိန်တွင်
ဆရာေတာ်ဘုရားသည် သက်ေတာ် ၃၀ �ှိ�ပီြဖစ်သည်။ ငယ်စဉ် ကိုရင်
ဘဝက ေြပာခဲ့သည့်စကားေ�ကာင့် အချို �ေသာသူများက ဆရာေတာ်ကို
�ူ း�ှမ်းေနသည်ဟု ထင်ခဲ့�ကေသာ်လည်း ဆရာေတာ်၏ မှန်းဆချက်များ
အမှန်တကယ် ြဖစ်လာခဲသ
့ ည်။ ဆရာေတာ်သည် ရပ်ရွာထဲတွင် အဓိက
ဘာသာေရးေခါင်း ေဆာင်တစ်ဦး ြဖစ်လာခဲ့သည်။ နတ်ကိုးကွယ်မ��င
ှ ့်
ပတ်သက်၍လည်း ရွ ာသူရွာသားများ၏ အမူအကျင့် ေြပာင်းလဲေအာင်
စွမ်းေဆာင်�င
ိ ု ် ခဲ့သည်။ နတ်များအား ေဈး�ကီးေပးဝယ်ရသည့် အသား
�ှင့်

အရက်ေသစာများ

အကုန်အကျသက်သာေစရန်

အသံုးြပုပူေဇာ်မည်အ
့ စား

အသီးအရွ က်များ�ှင့်

ပူေဇာ်ပသရန်

ရွ ာသူ၊ ရွ ာသားများအား တိုကတ
် ွန်းခဲ့သည်။
ဗုဒဘ
� ာသာ၏ ေနာက်ထပ်အေရးပါသည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ
ရဟ��ာ

တရားထူးတရားြမတ်ရသူ

သူေတာ်စင်အြဖစ်

ကိုးကွယ်
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ယံု�ကည်ြခင်းခံရသည့် ဘုန်းေတာ်�ကီး၊ ဝိဇ�ာ၊ နတ်ကေတာ်၊ ဘုန်း�ကီး�ှင့်
သီလ�ှင်

အစ�ှိသည့်

ဘာသာေရး/သာသနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ�ိုလ်များ၏

အခန်းက� ြဖစ်သည်။ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�နယ်ပယ်အတွင်း အြခား
အေရးပါသည့် အချက်များမှာ ဆွဲေဆာင်�င
ိ ု ်မ�၊ အာဏာခွဲေဝြခင်း ၊ အသိ
ပညာများ ြပန်ပွ့ ားေစြခင်း�ှင့် ဂျဲန်ဒါ စသည်တို ့ ြဖစ်သည်။ ဘာသာေရး
သာသနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ�ိုလ်များတွင် တမူထူးြခားသည့် အရည်အချင်းများ၊
ဘာသာေရးဆိုင်ရာ စွမ်းေဆာင်ရည်များ�ှိရမည့်အြပင် ကျယ်ြပန်သည်
့
့
လူမ�အသိုင်းအဝိုင်း ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမ�ြဖစ်စ ဉ်များတွင်လည်း အေရး
�ကီးသည့် အခန်းက�များမှာလည်း ပါဝင်ပတ်သက်လျက်�ှိ�ကသည်။
မျက်ေမှာက်ေခတ်လူမ�အသိုင်းအဝိုင်းမှ
သက်ဆိုင်ရာဘာသာဝင်

ကိုးကွယ်ယံု�ကည်သမ
ူ ျား၊

ေနာက်လိုက်များ၏

ေြပာင်းလဲလာသည့်

လိုအပ်ချက်များက ဘာသာေရး/သာသနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ အေနအထား
အေပါ်ကိုလည်း သက်ေရာက်မ��ှိသည်။
မွန်ေကျးရွ ာသူရွာသားများသည်

ဘာသာေရးဆိုင်ရာ

ဩဇာ

အာဏာအေပါ် ေလးေလးနက်နက်�ု ေ
ိ သေလးစားလိုက်နာေလ့�ှိ�က�ပီး
ဤေလးစားမ�များသည်
ဓေလ့ထံုးစံမ ျား�ှင့လ
် ည်း

၎င်းတိ၏
ု့

လူမူေရး၊

ဆက်စပ်လျက်�ှိသည်။

ဘာသာတရားနယ်ပယ်အတွင်း
အဆင့်တစ်ဆင့်�င
ှ ့်တစ်ဆင့်၊

ယဉ်ေကျးမ�
ထိေ�ကာင်
ု့
့

တစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦး၊
အုပ်စတ
ု စ်စ�
ု င
ှ ့်

တစ်စုအ�ကား

တည်�ှိသည့် အခွင့်အာဏာဆိုင်ရာ ဆက်� �ယ်ပတ်သက်မ�များအေပါ်
အေလးထားလိုက်နာမ�အေြခအေနများကို

နားလည်ရန်
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အေရး�ကီးသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ရဟ��ာ၊ ဝိဇ�ာ�ှင့် နတ်ကေတာ်များ
အေပါ် �ိုေသေလးစားမ�ကို ကွင်းဆင်းေလ့လာခဲ့သည့် ေကျးရွ ာတွင်
လည်း ေတွ� �ှိရသည်။ ကိုရင်ေလးအြဖစ် လူသိများသည့် ကတွန်ဘုန်း
ေတာ်�ကီးေကျာင်းဆရာေတာ်ကို ရဟ��ာအြဖစ် မှတ်ယူထား�က�ပီး မည်
သည့်ေရာဂါဘယမျိုးကိုမဆို ပရိတ်ေရြဖန်း�ပီ း ကုသေပး�ိင
ု ်သည်ဟု
ယံု�ကည်�ကသည်။ ထိအြပင်
ု့
ေကျာင်းသစ်ေကျာင်းဆရာေတာ် ဘုရား
ကိုလည်း ဘာသာေရးဆိုင်ရာကိစ�များ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဝိဇ�ာ�ှင့်
သိုက်ေလာကမှ

ကူညီေဆာင်မေပးေနသည်ဟုလည်း

ယံု�ကည်�ကသည်။ ဤကဲ့သေသာ
ို ့
ယံု�ကည်မ�များက ရပ်ရွာအတွင်း
ြဖစ်ပွားလျက်�ှိသည့်
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး�ှင့်
�� ြမင်ပံုတကိ
ို ့ ု

အမ�ြပဿနာများေြဖ�ှင်းပံု ၊
လံုြခံ ုေရးအေပါ်

လ�မ်းမိုးေနသည်ကို

ရပ်သူရွာသားများ

ေတွ�ရသည်။

ဤကိစက
� ိုပင်

အကျယ်ချဲ� ေဆွးေ�ွးသွားပါမည်။
နိစ�ဒဝ
ူ အမ�ကိစ�များေြဖ�ှင်း ပံု�င
ှ ် တရားဥပေဒစိုးမို းေရး လံုြခံု ေရး
ဆိုင်ရာ ကိစ�များ
ေယဘုယျအားြဖင့် ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာသည် သာယာ�ငိမ်းချမ်းသည့်
ေကျးရွ ာတစ်ရွာြဖစ်�ပီး ရွ ာသူရွာသားများသည်လည်း မိမိတ၏
ို ့ ေနစဉ်
့
ဘဝတွင် လံုြခံုမ�ကို ခံစား�ကရသည်ကို ေတွ�ရသည်။ အရက်သမားမ�၊
ခိုးမ� �ှင့် ေြမယာ�ှင့် ပတ်သက်သည့် အမ�များ စသြဖင့် အမ�ငယ်များ
ြဖစ်ပွားသည့်အခါ ရာအိမ်ေခါင်း သိမဟု
ု ့ တ် ရပ်ေကျးအု ပ်ချုပ်ေရးမ�း
အဆင့်တွငပ
် င် ေ�ကလည်ေအာင် ေြဖ�ှင်း�ကသည်။ ကွင်းဆင်းေလ့
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လာမ� ြပုသည့် အချိန်ကာလအတွင်း ဆိုးရွ ားသည့် အမ�ကိစ�များ ြဖစ်
ပွားသည်ကို မေတွ� ခဲ့ရေပ။ ဤအပိုင်းတွင် ပထမဦးစွာ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရး လံုြခံုေရးဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ�ေပးပံု� ှင့် လံုြခံုမ�ရ�ှိ ရန် လူ
အများ အသံုးြပု�ကသည့် စနစ်ယ��ရားများကို ေလ့လာဆန်းစစ်ထား
ပါသည်။ ထိေနာက်
ု့
လူမ�ေရးဆိုင်ရာ အမ�ကိစ�မ ျား�ှင့် အြခားြပဿနာ
များကို မည်ကဲ့သို ့ ေြဖ�ှင်းမ�ြပု�ကသည်ကို ေဖာ်ထုတ်ေလ့လာသွားပါ
မည်။ ဤက��ှစ်ခုစလံုးအတွက် ဘာသာတရား�ှင့် ကိုးကွယယ
် ံု�ကည်
မ�ဆိုင်ရာ တန်ဖိုးထားမ�များ၏ အေရးပါသည့် အခန်းက�ကို ေဖာ်
ထုတတ
် င်ြပသွားပါမည်။

ယင်းတန်ဖိုးထားမ�မ ျားသည်

ဘာသာေရး

လ�မ်းမိုးမ�မ�ှိသည့် အချို � ေသာ တရားေရးဆိုင်ရာ စနစ်ယ��ရားများ
�ှင့်လည်း ေရာေ�ှာယှက်� �ယ်ေနေလ့�ှိသည်။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လံုြခံုေရးဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ�ေပးြခင် း
ေကျးရွ ာသူေကျးရွ ာသားများအားလံုးသည် ပုဂ�ိုလ်ေရးအရ တစ်ဦး�ှင့်
တစ်ဦး

ရင်း�ှီးက�မ်းဝင် �ပီးသား

ြဖစ်�ကသည့်အတွက်

တစ်ရွာလံုး

အတိုင်းအတာအြဖစ် လံုြခံုမ��ှိေနသည်ဟု ေလးနက်စွာ�� ြမင်ထား�က
သည်။ ဗိေ��ာဆရာမ တစ်ဦး၏ ေြပာ�ကားချက်ကို ေအာက်ပါအတိုင်း
ေတွ� ြမင်ရသည်။
က�န်မအိမ်နဲ ့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ေတွမှာ လံုြခံု�ကပါတယ်။
�ပီးေတာ့ က�န်မတိရွ
ု ့ ာမှာေနသူ အများစုက အချင်းချင် း
ေဆွမျိုးေတာ်တဲ့သူေတွ
ကူညီ�ု င
ိ ်းပင်း�ပီး

ြဖစ်�ကေတာ့

တစ်ဦးနဲတစ်
့ ဦး

�ငိမ်း�ငိမ်းချမ်းချမ်း ေန�ကတာ

များပါ
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တယ်။ ဒါေ�ကာင့် တစ်ြခံနတစ်
ဲ ့ ြခံ �ကားမှာလည်း ြခံစည်း�ိုး
ေတွ ကာတာေတာင် မ�ှိပါဘူး။ အေဝးေြပးလမ်း မ�ကီးနဲ ့
နီးတဲ့အိမ်ေတွမှာေတာ့
စိုးရိမ်�ကပါတယ်။

အြပင်ကသူခိုး

ဒါေပမဲ့

က�န်မ

လာခိုးမှာ

အိမ်နား

တစ်

ဝိုက်မှာေတာ့ ေဘးေရာ ရန်ေရာ အားလံုးကင်း�ပီး အဆင်
ေြပပါတယ်�ှင်။ 9
8

သာမန်အားြဖင့် ဤကဲ့သေသာေဘးကင်
ို ့
းလံုြခံုမ�ကို ေကျးရွ ာသား
မှ ခံစား�ကရသည့်တိုင် ရပ်ရွာအတွင်း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လံုြခံုေရး
ဆိုင်ရာ အကူအညီများကို ရယူ�င
ိ ု ်သည့် ဝန်ေဆာင်မ�ယ��ရားများလည်း
အရန်သင့် �ှိသည်။ ေကျးရွ ာအတွင်း လံုြခံုေရးတာဝန် အဓိကထမ်း
ေဆာင်သည့်အဖွဲ� မှာ

ြပည်သူစစ်
့ အဖွဲ�များြဖစ်သည်။ ြပည်သူစစ်
့ မ ျား

သည် ေကျးရွ ာ ဆယ်အိမ်ေခါင်းများ�ှင့လ
် ည်းေကာင်း၊ ရာအိမ် ေခါင်း
များ�ှင့်လည်းေကာင်း၊ ရပ်ေကျးအုပ် ချုပ် ေရးမ� းများ�ှင့်လည်း ေကာင်း၊
တစ်ခါတရံ ရဲဘက်ဆိုင်ရာ�ှင့်လည်းေကာင်း ပူးေပါင်း၍ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးတာဝန်များကို

ထမ်းေဆာင်�ကသည်။

ြပည်သစစ်
ူ ့ အဖွဲ�များ

သည် ဥပမာအားြဖင့် ဇင်းကျိုက်ဘုရားပွဲေတာ်ကာလများတွင် �မို �နယ်
အုပ်ချုပ် ေရးမ�းအဖွဲ�၏ ��န်�ကားချက်ြဖင့် ဘုရားပွဲလံုြခံုေရး တာဝန်
များ

ကူညီေဆာင်ရွက်ေပး�ကသည်။

ေကျးရွ ာလံုြခံုေရးအတွက်

ြပည်သူစစ်
ြမန်မာ့
့ အဖွဲ�များကို လွန်ခဲ့သည့် �ှစ်ေပါင်း ၄၀-၅၀ ခန်ကပင်
့

9

�ိုးရာတိုင်းရင်းေဆးဆရာ�ှင့် အင်တာဗျူး၊ ၂၀၁၆ ခု ေအာက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်ေန။့
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တပ်မေတာ်က

ဦးေဆာင်ဖွဲ�စည်းေပးခဲသ
ူ ့ အဖွဲ�များကို
့ ည်။ ြပည်သစစ်

မိမိတသေဘာထားဆ��
ို ့
အေလျာက်
စစ်သင်တန်းများ�ှင့်

တပ်မေတာ်မှ

လက်နက်များကို

သက်ဆိုင်ရာေကျးရွ ာသွားများ�ှင့်ပင်
ြပည်သူစစ်
့ အဖွဲ�ကို

ရပ်ရွာမှ

စီစဉ်ေပးသည့်

လက်ခံရယူ�ကသည့်

ဖွဲ�စည်း ထားြခင်း

စပါးဆန်မ ျားေပး၍

ြဖစ်သည်။
ေထာက်ပံ့မ�

ြပု�ကသည်။ ဤစာတမ်းအတွက်ကွင်းဆင်းေလ့လာခဲ့သည့်အချိန်တွင်
ြပည်သူစစ်
့ သည်
မ�ှိေတာဘ
့ ဲ

တပ်မေတာ်�င
ှ ့်

ပူးေပါင်းလုပေ
် ဆာင်ြခင်းများ

ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ� �ှင့်

ရဲတပ်ဖွဲ�တ�ှ
ို ့ ငသ
့် ာ

ပူးေပါင် းအလုပ် လုပ်ကိုင်လျက်�ှိ�ကသည်ကို ေတွ�ရသည်။
ရပ်သူရွာသားများသည်

ဤကဲ့သို ့ လံုြခံုေရးဆိုင်ရာဝန် ေဆာင်မ�

ေပးသည့် အစုအဖွဲ�များထံမှ အကူအညီများ ရယူ�ကသည့်အြပင် ကိုး
ကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ

အသံုးြပုအားြခင်း ြဖင့်လည်း

ေကာင်း၊ ဘုန်းေတာ်�ကီး၊ ေဗဒင်ဆရာဆရာမ�ှင့် နတ် စသည်တ၏
ို ့
အကူအညီများကိုလည်းရယူကာ မိမိတဘဝတွ
ို ့
င် ကျေရာက်လာသည့်
ေဘးအ��ရာယ်များကို ကာကွယ်�ကသည်။ ယင်းသည် တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ� ေပးသည့် အေြခအေနတွင်လည်း ေကာင်း၊
လံုြခံုေရးအယူအဆအေပါ် နားလည်မ�တွင်လည်းေကာင်း အမျိုး အစား
စံုလင်သည့် ဥပေဒသေဘာတရားများ ေပါင်းစပ်ေရာေ�ှာေနမ� (legal
hybridity) သေဘာသဘာဝပင် ြဖစ်သည်။

၎င်းတို ့ ပူေဇာ်ကိုးကွယ်သည့် �ိုးရာနတ်များက ၎င်းတို၏
့ ေနအိမ်
များအေပါ်

ေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်မ�မှ

အကာအကွယ်ေပးေန�က
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သည်ဟုေဟာင်းဆားေကျးရွ ာသူရွာသားများသည်
ယံု�ကည်ထား�ကသည်။

�ိုးရာနတ်များကို

ပိုးပုဆိုး၊

အြခားေသာ

အထည်များ၊ ခေမာက်များြဖင့် ပူေဇာ်ပသ�ကသည်။ ဤပစ�ည်းများကို
ထုပ်ပိုးကာ အိမ်တိုင်မ�ကီး အေပါ်�ှိ ေခါင်မိုးတွင် ချိတ်ထားေလ့�ှိသည်။
အိမ်သား

တစ်ေယာက်ေယာက်

နာမကျန်းြဖစ်လာသည့်အခါ

ယင်းသည် �ိုးရာနတ်ကို ဆက်ကပ်ထားသည့် အထည်တွင် အေပါက်
�ှိလာြခင်းေ�ကာင့် ြဖစ်သည်ဟု ရွ ာသူရွာသားများ ယံု�ကည်ထား�က�ပီး
အချိန် မဆိုင်းဘဲ အထည်အေဟာင်းများကို အသစ်�င
ှ ့် ချက်ချင်း
လဲလှယ်�ကသည်။ ယင်းကဲ့သို ့ လဲလယ
ှ ်ေပးြခင်းအားြဖင့် အိမ်သားများ
လံုြခံုမ�ကို

ခံစားရ�ပီး

ဖျားေနသည့်

လူနာလည်း

ေနြပန်ေကာင်းလာသည်ဟု လက်ခထ
ံ ား�ကသည်။ အိမ်ေခါင်မိုးေပါ်တွင်
အဝတ်ထုတ်များ ချိတ်ဆွဲပူေဇာ်�ကသည့်အြပင် အိမ်ေ�ှ �များတွင်လည်း
နတ်ကွန်းငယ်ေလးများတည်ေဆာက်�ပီး ကိုးကွယတ
် တ်�ကေသးသည်။
ယင်းနတ်ကွန်းငယ်ေလးများသည်

ေနအိမ်ကို

ေဘးအ��ရာယ်များ

မကျေရာက်ေအာင် ကူညီေဆာင်မေပး�ိင
ု ်သည်ဟု ယံု�ကည်�ကသည်။
ဒ�ာရီဇာတ်လမ်းများ၊ သုတ�န်များကို ရွ တ်ဖတ်သရဇ�ာယ်ြခင်း
အားြဖင့် ေဘးအ��ရာယ်များကင်းေဝး�ပီး �ကယ်ဝချမ်းသာမ�ကို လည်း
ေကာင်း၊ အရွ ယ်တင်�ပ
ု ျိုြခင် းကိုလည်းေကာင်း ရ�ှိခံစားရမည် လက်ခံ
ထား�ကသည်။ ထိုအြပင်
ြပဿနာများ�ှင့် ရင်ဆိုင်ရပါက နက�တ်ေဗဒင်
့
ဆရာများဆီသို ့ သွားေရာက်အကူအညီေတာင်းခံ�ကသည်။ ကံများပို
ေကာင်းလာေစရန်�င
ှ ့် ရင်ဆိုင်ေန�ကရသည့် ြပဿနာများကို ေြဖ�ှ င်း
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�ိင
ု ်�ကေစရန်အလိုငှ့ ာ ေဗဒင်ဆရာများက ပရိတခ
် ျည်များ၊ ေရေမ�း ၊
အေမ�းတိုင်၊ ေဘာပင်�င
ှ ့် လက်ကိုင်ပုဝါအစ�ှိသည့် အေဆာင်လက်ဖွဲ�
များေပးေလ့�ှိ�ကသည်။ နာမကျန်းြဖစ်သည့်အခါ ပရိတ်ချည်များအသံုး
ြပုြခင်း ၊ ပရိတ်တရားေတာ်များ ရွ တ်ဆိုြခင်းအားြဖင့် လျင်ြမန်စွာ ေန
ြပန်ေကာင်းလာမည်။ အလုပ်�ှာေနသူများအတွက် ေရေမ�းလက်ဖွဲ� �ှင့်
ဂါထာမဂါထာမ��ာန်မ ျား

ရွ တ်ဖတ်သရဇ�ာယ်ြခင်းအားြဖင့်

အလုပ်

အကိုင်အခွင့အ
် လမ်းများ ေပါ်ထွန် းလာမည်။ ကံ အကျိုးေပးမေကာင်း
သည့် အေြခအေနအတွက် မန်းမ�တ်ထားသည့်အေမ�းတိုင်များက ကံ မ
ေကာင်းြခင်းများကို ဖယ်�ှားေပး�ိင
ု ်မည်။ ေကျာင် းစာေမးပွဲ များတွင်
ေကာင်းစွာေြဖဆို�င
ိ ု ်�ပီ း အမှတ်ေကာင်းေကာင်းရရန် ေဗဒင်ဆရာများ
က သုတ�န်များကို ရွ တ်ဖတ်�ပီး မန်းမ�တ်ဂုဏ်တင်ထားသည့် ေဘာပင်�င
ှ ့်
လက်ကိုင်ပုဝါကို အသံုးြပု�ိင
ု ်�ကသည်။ သည့်အြပင် နက�တ်ေဗဒင်
ဆရာများ�ှင့် ေ�ှ � ြဖစ် ေဟာဆရာများသည် ၎င်းတိ၏
ု ့ ကျန်းမာေရး
ဆိုင်ရာြပဿနာများကိုလည်း

ကူညီေြဖ�ှင်းေပး�ိင
ု ်�ကသည်ဟုလည်း

ေဟာင်းဆားရွ ာသူရွာသားများက

ယံု�ကည်လက်ခံထား�ကသည်။

ဥပမာအားြဖင့် ေကျာင်းသူမိန်းကေလးတစ်ဦး မေတာ်တဆ လဲကျ�ပီး
ေပါင်တွင် အနာတရြဖစ်သွားသည့်အခါ ယင်းသည် ေြမေစာင့်နတ်၏
အြပစ်ဒဏ်ခတ်ြခင်း ခံရသည်ဟု ယံု�ကည်�ကသည့်အေလျာက် မိန်း
ကေလး၏ ဒဏ်ရာသက်သာလာေစရန် ေဗဒင်ဆရာ၏ အကူအညီြဖင့်
ေြမေစာင့်နတ်ကို ပူေဇာ်ေတာင်းပန်ခဲ့ရသည်။ ေနာက်ထပ် ဥပမာတစ်
ခုမှာ လင်မယားကွာ�ှင်းြခင်းကိစ�ြဖစ်သည်။ လင်မယားချင်းကွာ�ှင်းလို
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သည့် ပုဂ�ိုလ်များသည် ဦးစွာပထမ ေဗဒင်ဆရာဆီသွား၍ ယင်းသည်
ေကာင်းမွန်သည့်လုပ်ရပ်တစ်ခု

ဟုတ်မဟုတ်

ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း သိမဟု
ု ့ တ်

ေမးြမန်း�ပီးမှသာ

ပံုမှန်တရားေရးစီရင်ေရးစနစ်၏

အကူအညီကို ရယူ�ပီး တရားဝင်ကွာ�ှင်းမ� ြပု�ကသည်ကို ေတွ�ရသည်။
အြငင်းပွားမ�မ ျားကို ေြဖ�ှင်း ြခင်း
အများအားြဖင့် အစိုးရမှတရားဝင်အသိအမှတ်ြပုထားသည့် နည်းလမ်း
များြဖစ်သည့် အနိမ့ဆ
် ံုးေကျးရွ ာအုပ် ချုပ် ေရးမ� းများ၊ ထို မအ
ှ ဆင့်ဆင့်
တက်၍အြငင်းပွားမ�များကို

ေြဖ�ှင်းမ� ြပု�ကသည်ဟု

ေြပာဆိုမ�ြပုတတ်�ကေသာ်လည်း

လူအများ

အင်တာဗျူးလက်ခံေြဖ�ကား

သူများအေ�ကာင်း စာေရးသူ ပိုမိုနားလည်သေဘာေပါက်လာသည်�င
ှ ့်
အမ� လက်ေတွ�တွင် ြပဿနာများ ေြဖ�ှင်းရာ၌ ယဉ်ေကျးမ�� ှင့် ဘာ
သာေရးဓေလ့ထံုးတမ်း နည်းနာများကိုလည်း ရယူအသံုးြပု�ကေ�ကာင်း
ထင်ထင် �ှား�ှား ေတွ��ှိရသည်။ ယဉ်ေကျးမ�� ှင့် ဘာသာေရး အေြခြပု
နည်းလမ်းများကို

အသံုးြပု�ပီးရပ်သူရွာသားများ

ေြဖ�ှ င်းမ�

ြပု�က

သည့်ြပဿနာများတွင် ကျန်းမာေရးဆို င်ရာြပဿနာများသာမက၊ လူ
ေပျာက်၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခိုးမ� ၊ အိမ်ေထာင် ေရးအ�� ပ်အ �ှင်း ၊ ချဲ စသည့်
အမ�ကိစ�များလည်း ပါဝင့်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် တက� သိုလဘ
် ွဲ�ရ အလှ
ြပင်ဆိုင်ပိုင်�ှင် ၂၃ �ှစ်အ ရွ ယ် မွန်အမျိုးသမီး ငယ်၏ ေအာက်ပါေြပာ
�ကားချက်ကို �ကည့်���င
ိ ု ်သည်။
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က�န်မတိရွ
ု ့ ာမှာ အများစု ေတွ�ရတတ်တဲ့ အမ�ေတွကေတာ့
လင်မယားရန်ြဖစ်တဲ့ အမ�ရယ်၊ လူငယ်အချင်းချင် း၊ အိမ်
နီးနားချင် း အချင်းချင်း ရန်ြ ဖစ်�ကတဲ့ အမ�ေတွရယ်ပါပဲ။
တစ်ခါတစ်ေလ တစ်အိမ်နဲ ့ တစ်အိမ်�ကား ြခံစည်း�ိုးကာ
�ကရင်း �ကားက ေြမကို သူပိုင် ကိယ
ု ်ပိုင်ြငင်း�ကတာမျိုး
ေတာ်◌�ှ့ ိတတ်တယ်။

ေငွေပးေငွယူေချးငှားတာေတွ၊

ေြမပိုင်lလုပ်တဲ့အမ�ေတွလို

နည်းနည်းပို�ကီးတဲ့

အမ�ေတွဆိုရင်ေတာ့

ရာအိမ်မ�းေတွ၊

ရပ်ေကျးအုပ် ချုပ် ေရးမ�း ေတွဆီ
ပစ�ည်းေပျာက်တာမျိုးေတွ

သွားတာ၊
ြဖစ် ရင်ေတာ့

ရွ ာသူရွာသားေတွက ေဗဒင်ဆရာနဲ ့ နတ်ကေတာ်ေတွဆီကို
သွား�ကာတာပိုများပါတယ်။ 10။
9

အလှြပင်ဆိုင်ပိုင်�ှင် အမျိုးသမီး၏ အထက်ပါအဆိုအရ ကိုးကွယ်
ယံု�ကည်မ�ကို

အေြခခံသည့်

ြပဿနာေြဖ�ှင်းြခင်းနည်းလမ်းများ၊

အ�ကံြပုလမ်း��န်ချက်များကို

ပိုမိုအသံုးချေြဖ�ှင်းမ�ြပုသည့်

အမ�ကိစ�များ သီးြခား �ှိသည်ကို ေတွ�ရမည်ြဖစ်သည်။
လွန်ခ့သ
ဲ ည့် �ှစ် ၅၀ ခန်ကိ
့ ု ြပန်�ကည့်လ�င် ရွ ာမှ ရွ ာသူမိန်းကေလး
တစ်ဦးကို အမျိုးသားတစ်ေယာက်ေယာက်မှ အေ�ှာက်အယှက်ြပုပါက
ရွ ာသူ�ကီးအေနြဖင့် အဆိုပါအမျိုးသားကို ရက်သတ� ပတ်ခန် ့ ထိပ်တံုး
ခတ်�ပီး ထိန်းသိမ်းထားမည် ြဖစ်သည်။ ြပစ်မ�ကျူးလွန်သူအမျိုးသားက
10၂၀၁၆

ခု�ှစ် ဧ�ပီလ ၃၀ ရက်ေနတွ
့ င် အလုပ်ြပင်ဆိုင်ပိုင်�ှင် ရွ ာသူအမျိုးသမီးအား

ေမးြမန်းခဲ့သည့် အင်တာဗျူး
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ေလျာ်ေ�ကးေငွ ေပးြခင်းအားြဖင့် ေကျးရွ ာအဆင့်တွင် ေြဖ�ှ င်းမ� မြပု�ိင
ု ်
ပါ အမ�ကို ခ�ိုင်အဆင့်သို ့ လ�ဲေြပာင် းတင်ခဲ့�ကဖူးသည်။ သိေသာ်
ု့
ယခု
အခါ ဤကဲ့သိုေသာ ြပစ်ဒဏ်ေပးြခင်းမျိုးကို ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာတွင်
မကျင့်သံုး�ကေတာ့ေပ။ ယင်းအစား ပံုစံတကျမဟုတ်ေသာ်လည်း စာ
ြဖင့် ေရးသားထားသည့် သေဘာတူခံဝန်ချက်တွင် ြပစ်မ� ကျူးလွန်သူ
အားလက်မှတ်ေရးထိုးခိုင်းြခင်းနည်းလမ်းကို အသံုးြပု�ပီး ည�ိ�ိင
� ်းေြဖ
�ှင်းြခင်း၊ �ှစ်ဦး�ှစ်ဖက်အြပန်အလှန်ေ�ကေအးေစြခင်းြဖင့် ေကျးရွ ာ
အုပ်ချုပ် ေရးမ�းများက

ြပဿနာအများစုကို

ကိုင်တွယ်ေြဖ�ှင်းလာ

သည်။ ခံဝန်ချက်စာချုပ်များတွင်ြပစ် မ�ကျူးလွန်သူအေနြဖင့်တူညီသည့်
ြပစ်မ�ကို ေနာင်တွင် မကျူးလွန်ရံကတိြပုပါသည်ဟူသည့် အချက်ကို
ထည့်သွင်းထားေလ့�ှိသည်။
အချို �ေသာ ေြမယာပိုင်ဆိုင်မ��င
ှ ့် ပတ်သက်သည့် အြငင်းပွားမ�များ၊
ရာဇဝတ် ကျူးလွန်မ�များကိုမူ မိသားစုဝင်များအ�ကား၊ ရပ်ရွာလူ�ကီး
များ�ှင့် (အ�ပီးအြပတ်) ေြဖ�ှင်းမ� မြပု�ိ ုင်သည့်အတွက် ယင်းအမ�ကိစ�
များကို ပိုမိုြမင့်မားသည့် �ိင
ု ်ငံေတာ်အစိုးရ တရားစီရင်ေရး အဆင့်မ ျား
တွင် တက်ေရာက် ေြဖ�ှင်း�ကသည်။ ခိုက်ရန် ြဖစ်ပွားြခင်း�ှင့် မေြပာပ
ေလာက်သည့် ေြမယာအမ�ကိစ�များတိအတွ
ု့
က် ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း
ထံသသာ
ို ့

သွားေရာက်ေြဖ�ှင်း�ကေလ့�ှိသည်။

ယင်းအမ�များသည်

တရားဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာ�ှင့် ပိုမိုဆက်စပ်သည်ဟု လူအများ ယူဆ�က
သည့်အတွက် ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ��င
ှ ့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ပုဂ�ိုလ်များ
သိမဟု
ု ့ တ် ေဗဒင်ဆရာများဆီ မသွားဘဲ အာဏာပိုင်များထံ လာေရာက်
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�ကြခင်းြဖစ်သည်။ အများအားြဖင့် မိ မိတို ့ ရပ်ရွာထဲတွင် အေြခစိုက်
သည့်

�ံုးများ

မဟုတ်ပါက

မှတ်ပံုတင်ြပုလုပ်ရန်အတွက်ပင်လ�င်

အစိုးရ�ံုးသို ့ သွားေရာက်ရန် ရွ ာသူရွာသားများ ဝန်ေလးတတ်�ကသည်။
သိေသာ်
ု့

ရွ ာသူရွာသားများ

သေဘာကျကျ၊

မကျကျလူခ��
့ ာကိုယ်

ထိခိုက်နာကျင် ပျက်စီး ေစမ�များ ပါဝင်သည့် ရန်ပွဲ များ ြဖစ် ေပါ်လာပါက
ရဲတပ်ဖွဲ�ဝင်များ

တစ်နည်းနည်းြဖင့်

ပါဝင်ပတ်သက်လာ�ိင
ု ်သည့်

အေြခအေနများလည်း �ှိသည်။
ေဖစ
ီ ာများကို ေကျးလက်ေနြပည်
့ ်ဘွတ်ခ်ကဲ့သို ့ လူမ�ဆို�ှယ် မီဒယ
သူများကလည်း အသံုးြပုလာ�ကသည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ� �ဖိုး
တိုးတက်လာသည်�င
ှ ့်အမ� ဆို�ှယ်မီဒယ
ီ ာကို အသံုးြပု၍လည်း အြငင်း
ပွားမ�များ၊ လူမေ
� ရးဆိုင်ရာ ြပဿနာများကို ေြဖ�ှင်းရန် �ကိုးစားလာ�က
သည်။ ထိအြပင်
ု့
အမ�ကိစ�များ ေြဖ�ှင်း�ကသည့်အခါ ေကျးရွ ာသူ
ရွ ာသားများ အသံုးြပု�ကသည့် �ိုးရာအစဉ်အလာ ယံု�ကည်မ�များ�ှင့်
ဆို�ှယ်မီဒယ
ီ ာအ�ကားတွင် ရံဖန်ရံခါ ေရာေ�ှာ ဆက်စပ်မ��ှိသည်ကို
လည်း ေတွ� �ှိရသည်။
ဤကဲ့သေသာ
ို ့
ဆက်စပ်ေရာေ�ှာမ� (hybridity) ပံုစံအမျိုးမျို းကို
ြဖစ်ရပ် ၂ ခု သံုး�ပီး သ�ုပ်ေဖာ်တင်ြပသွားပါမည်။ ပထမြဖစ် ရပ်တွင်
ဆို�ှယ်မီဒယ
ီ ာအသံုးြပုမ��င
ှ ့် ရပ်ရွာအာဏာပိုင်များမှ ရပ်ထဲရွာထဲတွင်
ပင် အမ�စီရင်သည့် အေရာအေ�ှာပံုစံတစ်ခု ပါဝင်သည်။ ဒုတိယြဖစ်ရပ်
တွင် ကိုးကွယယ
် ံု�ကည်မ� ဘာသာေရးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးထားမ�များ�ှင့်
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ဥပေဒေဘာင်အတွင်း�ှိ တရားစီရင် ေရးအခန်းက�တိ�ကားမှ
ု့
ေပါင်း
စပ်ေရာေ�ှာမ�မ ျား ပါဝင်�ကသည်။
ြဖစ်ရပ် ၁။

။ လူေပျာက်မ�အား ကိုင်တယ
ွ ်ေြဖ�ှင်းရာတွင် တိုင်းရင်း

ေဆးဆရာများ�ှင့် ေဖ့ စ်ဘွတ်ခ်တ၏
ို ့ အခန်းက�
ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာမှ မွန်အမျိုးသမီး တိုင်းရင်း ေဆးဆရာမ တစ်
ဦးတွင် တတိယတန်း�ှင့် ဒသမတန်းတိတွ
ု ့ င် သမီး ၂ ေယာက် �ှိသည်။
သူ၏ တိုင်းရင်းေဆးေပးခန်းကို ညေနတိုင်း စတင်ဖွင့လ
် ှစ်ေလ့�ှိသည်။
ေဆးေပးခန်းသို ့ အများစုလာ�ကသည့် လူနာများမှာ ကရင်လူမျိုး ေ���
ေြပာင်းအလုပ်သမားများ ြဖစ်�ကသည်။ လူနားအများစုမှာ ေသွးေပါင်
ချိန်တက်သည့်အတွက်ေ�ကာင့်လည်းေကာင်း၊ ဆီးချို၊ ငှက်ဖျားစသည့်
အဖျားေဝဒနာများေ�ကာင့်လည်းေကာင်း လာေရာက်ကုသ�ကသည်ဟု
ေဆးဆရာက ဆိုသည်။ ေနာင်တွင် ရွ ာသားများက စာေရးသူအား သူ
သည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ� ဒီမိုကရက်တစ် ကရင်အကျိုး
ြပုတပ်မေတာ်

(DKBA)မှ ြပန်လာ�ပီးေနာက်

ခွဲစိတက
် ုသမ�ပိုင်းတွင်

လည်း က�မ်းကျင်ပိုင်�င
ိ ု ်သည့် ေဆးဆရာတစ်ဦးလည်း ြဖစ်လာသည်
ဟု အသိေပးေြပာ�ကား�ကသည်။ အတပ်တွင် ၁၉၈၀ ြပည်လ
့ ွန�
် စ
ှ ်များ
ကတည်းက

ဝင်ေရာက်အမ�ထမ်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည်။

တစ်ခါတစ်ရံ

ကေလးငယ်များ ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလ�ာ ြဖစ်ပါက ေဝဒနာသက်သာေစရန်
ေဆး�ံုသို ့ မပိေဆာင်
ု့
မီ သူ၏ ေဆးခန်းသို ့ အလျင်ပ�ကေ�ကာင်
ို ့
းလည်း
သိရသည်။ စာေရးသူကွင်းဆင်းေလ့လာမ� ြပုခဲ့သည့် ကာလများတွင်
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ြပည်သူကျန်
ှ ်ေ
့ းမာေရးဝန် ေဆာင်မ�လုပ်ငန်းများ တိုးတက်လျက် �ှိ�င
့ န
�ပီး ရွ ာထဲတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေန�ကသည့် ကျန်းမာေရးမ�းများ �ှေ
ိ န
�က�ပီ ြဖစ်သည်။
ေဖာ်ြပပါ တိုင်းရင်း ေဆးဆရာမ၏ လူနာများထဲတွင် ေဟာင်းဆား
ေကျးရွ ာမှ ၁၅ �ှစ်အရွ ယ် ဗုဒဘ
� ာသာဝင်မွန်မိန်းကေလး မိကွန်းပံုလည်း
တစ်ဦးအပါအဝင်ြ ဖစ်သည်။ သူသည် လွန်စွာမှ ထူးြခားသည့် မိန်းက
ေလး တစ်ဦးြဖစ်�ပီး ငယ်ရွယ်စဉ်ကေလးဘဝ ကတည်းကပင် မည်
သည့်ေကျာင်းမှ တက်ခဲဖ
ို ်
့ ူးြခင်း မ�ှိေပ။ မိဘများမှာ ေငွေ�ကးတတ်�င
သူများ ြဖစ်�ကေသာ်လည်း မိကွန်းပံုမှာ ေနအိမ်မှ အ�မဲလလ
ို ို ထွက်ေြပး
ေနေလ့�ှိသည်။ မိခင်ြ ဖစ်သူက �ိုက်�က
ှ ်ေသာေ�ကာင့် ထွက်ေြပးရြခင်း
ြဖစ်သည်ဟု

နယ်ခံမဟုတ်သူများအား

သူေြပာြပေလ့�သ
ှိ ည်။

အေ�ကာင်း မသိ�ကေသးသည့် သူများက သူေြပာသမ�ကို ယံု�ကည်
တတ်�က�ပီး

အကူအညီလိုအပ်ေနသည်ဟု

ယူဆကာ

သူပံ့ ုကို

ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ေပါ် တင်ေပး�ပီး သက်ဆိုင်ရာက ဆက်သွယလ
် ာေစရန်
ကူညီေဆာင်ရွက်ေပး�ကသည်။
သိ�င
ှ ့်�ပီးသား

ရွ ာခံများက

ြဖစ်�ကသည့်အတွက်

သူအေ�ကာင်းကို

မိန်းကေလးမှာ

သူတရွ
ို ့ ာမှ

ြဖစ်ေ�ကာင်း၊ သူေြပာသမ�အားလံုးဟာ အမှန်မဟုတ်ေ�ကာင်း စသြဖင့်
သေဘာထားမှတ်ချက်များ

ဝင်ေရး�ကသည်။

အလားတူြဖစ်ရပ်မျိုး

�ကိမ်ဖန်များစွာ ြဖစ်ပွားခဲ့ ေ�ကာင်းလည်း သိရသည်။
မိန်းကေလးငယ်အား ကူညီ�ကသူများက သူကို နီးစပ်ရာရဲစခန်းသို ့
ပိေဆာင်
ု့
ေပး�ကသည်။ ရဲမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရး
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မ�းကို မိကွန်းပံုအား လာေရာက်ေခါ်ေဆာင်ရန် ဖုန်းဆက်အေ�ကာင်း
�ကား�ကသည်။ ဤကဲ့သအလားတူ
ို ့
ြဖစ်ရပ်မျိုးလည်း တစ်�ကိမ် မက
ြဖစ်ပွားခဲ့ေ�ကာင်း သိရပါသည်။ မိကွန်းပံုသည် မိဘြဖစ်သူများ၏ ဖုန်း
နံပါတ်အစား ေကျးရွ ာအာဏာပိုင်များ၏ ဖုန်းနံပါတ်ကိုသာ ရဲဘက်ဆိုင်
ရာသို ့ အ�မဲတေစေပးေလ့�ှိသည်။ ရဲစ ခန်းတွင် မိကွန်းပံုအား အ�မဲဆို
သလို သွားေရာက်ေခါ်ေဆာင်ေနရသည့်အတွက် ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရး
မ�းမှာ စိတ်မ�ှည်�င
ိ ု ်ေတာ့ေပ။ သူအား သွားသွားေခါ်ေနရသည်မှာ ၃-၄
�ကိမ်ထက်မနည်းေတာ့�ပီ ြဖစ်သည့်အတွက် ေနာက်ေနာင် ေနအိမ်မှ
ထွကေ
် ြပးမ� မြပုရန် ေကျးရွ ာအုပ် ချုပ် ေရးမ� းက မိကွန်းပံုအား ဆူပူ
�ကိမ်းေမာင်းမ�ြပုေလ့�ှိသည်။ ထိုေနာက်
သူကို လာေခါ်ရန် မိကွန်းပံု၏
့
မိခင်ြဖစ်သူအား ဖုန်းဆက်ေခါ်ေပးသည်။ မိကွန်းပံုေ�ကာင့် အေမြဖစ်သူ
ကလည်း မျက်�ာှ ပျက်ရသည်။ သူအေနြဖင့် မိကွန်းပံုကို စိတဆ
် ိုးမိ
ေသာ်လည်း ဘယ်ေသာအခါမှ �ိုက်�က
ှ ်မ� ြပုေလ့မ�ှိေ�ကာင်း မိကွန်းပံု
၏ အေမြဖစ်သူက ေြပာသည်။ သိေသာ်
ု့
ရွ ာခံမဟုတ်သူများအေနြဖင့်
မိခင်ြဖစ်သူက မိကွန်းပံုကို �ိုက်�က
ှ ်ဆံုးမ တတ်သည်ဟုသာ သိထား�က
သည်။ ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာေန ရွ ာသူရွာသားများ�ှင့် ေကျးရွ ာအာဏာ
ပိုင်များကမူ အေမြဖစ်သူက မိကွန်းပံုအား �ိုက်�က
ှ ်ြခင်း မ�ှိေ�ကာင်း
သိထား�ကသည်။ သိေသာ်
ု့
ထိုကဲ့သို �ိ
ှ ်ြခင်း မ�ှိသည့်တိုင် မိကွန်း
့ ု က်�က
ပံု ထွက်မေြပး�ိ ုင်ရန် သူကိုအခန်း ထဲတွင် ေသာ့အထပ်ထပ် ခတ်၍
ေလှာင်ပိတ်ထားြခင်းမျိုး၊

သံ�ကိုးများြဖင်လ
့ ည်း

ေြခကျင် းခတ်ထားြခင်းမျိုး �ှိသည်ဟု �ကားသိရသည်။ ဤကဲ့သေသာ
ို ့
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အစီအမံများ ြပုလုပထ
် ားသည့်�ကားက တစ်နည်းနည်းြဖင့် မိကွန်းပံု
ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွားေလ့�ှိသည်။

ေကျးရွ ာသူရွာသားများ၏

အဆိုအရ အေသခတ်ထားသည့် ေသာက
ို ့ င့�် ပီး မိကွန်းပံု
့ ို မည်ကဲ့သဖွ
ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွားသည်ကို

မိဘြဖစ်သူများကလည်း

သဲလွန်စ �ှာမေတွ� �ကေချ။ ဤသိြဖင်
ု ့ ့ မည်သည့် ေသာ့မျိုးကိုမဆို
ဖွင့�
် င
ိ ု ်စွမ်း �ှိသည့် သဘာဝလွန်စွမ်းအားများ မိကွန်းပံုတွင် �ှိသည်ဟု
ရွ ာသူရွာသားအများအြပား
အယူအဆတွင်

ယူဆလာ�ကသည်။

ဤကဲသ
့ ေသာ
ို ့

(ေကာန်ပင်ေကာန်ဆာန်)

ေကာန်ပင်ေကာန်ဆာန်

ြဖစ်ရပ်မျိုးကို

မွန်လူမျိုးတိ၏
ု့
konpin

konchan

ဟု

ရည်��န်းေြပာဆို�ကသည်။

သည်

၎င်းတိသွ
ု ့ ားလိုသည့်ေနရာကို

(အတားအဆီးမ�ှိ) သွား�ိင
ု ်သည့် သဘာဝလွန် တန်ခိုးစွမ်းအားများ
ရ�ှိထားသည့် နတ်ညီေနာင် ၂ ပါး၏ အမည်နာမြဖစ်သည်။
မိကွန်းပံု၏ အဘွားြဖစ်သူကလည်း သူေြမးတွ
င် သဘာဝလွန်စွမ်း
့
အားများ �ှိသည်ဟု ယံု�ကည်ထားသည်။ သံ�ကိုးများြဖင့် အချည်ခံထား
ရြခင်းမှ မိကွန်းပံု မည်ကဲ့သို ့ ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွားပံုကို အဘွား
ြဖစ်သူက တိုင်းရင်းေဆးဆရာမအား ြပန်ေြပာင် းေြပာြပသည်။
လွန်ခ့သ
ဲ ည့် ၂ �ှစ် ၃ �ှစ်ခန်က
့ မိကွန်းပံုကိုမိဘြဖစ်သူများက ၎င်းတို ့
အလုပ်လုပ်ေနသည့် ဘန်ေကာက်�မို �သို ့ ေခါ်သွားခဲ့သည့် အချိန်ကာလ
များတွင်လည်း သူအေနြဖင့် အိမ်မှ ထွက်ေြပးသည့် အေလ့အထ�ှိခ့ဖ
ဲ ူး
သည်။ ထိုင်းရဲမ ျား သူကိ
့ ု ဖမ်းမိသည့်အချိန်တွင် မိမိမှာ အိမ်မှထွက်ေြပး
လာြခင်းမဟုတ်ဘဲ လမ်းေပျာက်၍ အိမ်မြပန်တတ်ြခင်းဟု ရဲများကို
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ဉာဏ်ဆင်ေြပာဆိုခဲ့သည်။ ရဲများက သူကိ
ို ့
မ
့ ု အေမအေဖများထံသေဘး
သီရန်မခေစဘဲ ြပန်လည်ပေဆာင်
ို ့
ေပးခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ခု� ှစ် ဧ�ပီလတွင်
မိဘများ ေနအိမ်ထံမှ သူ ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွား�ပီး ြပန်ေရာက်
လာသည့်အခါ တစ်နည်းနည်း�ှင့် သူ ကိုယ်ဝန်ရလာမည်ကို မိဘများက
စတင် စိုးရိမ်ပူပန်လာ�ကသည်။ ထိေ�ကာင်
ု့
့ မိကွန်းပံုကို ကိုယ်ဝန်တား
ေဆး

ထိုးေပးေစလို�ကသည်။

သိေသာ်
ု့

မိကွန်းပံုကို

အသက်

မြပည့်ေသး ထိုအချိနတ
် ွင် သူ၏ အသက်မှာ ၁၅ �ှစ် ြဖစ်သည်ဟု
ဆိုကာ အစိုးရ အသိအမှတ်ြပုေဆးခန်းများက သူကိ
့ ု ကိုယ်ဝန်တား
ေဆးထိုးေပးရန် ြငင်းဆန် �ကသည်။ ထိေ�ကာင်
ု့
့ မိဘများက တိုင်းရင်း
ေဆးဆရာမထံေရာက်လာရာ ေဆးဆရာမက မိကွန်းပံုအား တားေဆး
ထိုးေပးရန် လက်ခံခဲ့သည်။ ေဆးဆရာမသည် မိကွန်းပံု၏ မိဘများ�ှင့်
လည်း ေဆွမျိုးေတာ်စပ်မ��ှိ�ပီး မေမ�ာ်လင့်ဘဲ ရလာ�ိင
ု ်သည့် ကိုယ်ဝန်
ကိစ�ြဖင့် မိကွန်းပံု�င
ှ ့် သူ၏ မိဘများ ဒုက�ပာွ း�ကမည်ကို မလိုလား
သည့်အတွက်လည်း ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။ သိ�ှ
ု ့ င့တ
် ိုင်
ေနာက်ရက်အနည်းငယ်�ကာေသာအခါ ေနအိမ်မှ မိကွန်းပံု ေနာက်တစ်
�ကိမ် ထပ်မံထွက်ေြပးေလသည်။ လမ်းမ�ကီးေပါ်တွင်ေတွ�သည့် အိမ်
နီးနားချင် းများကို သူ၏ အေမမှာ ေ�ှ �က ဘက်(စ)ကားဂိတတ
် ွင် သူကိ
့ ု
ေစာင့်ေနသည်ဟုလည်း

လိမ်ညာေြပာဆိုခဲ့ေသးသည်။

ဤသိြဖင်
ု့ ့

မိကွန်းပံု ေနအိမ်မှ မ�ကာမ�ကာထွက်ေြပးေနသည့် ြပဿနာများကို
အြမစ်ြပတ် မေြဖ�ှင်း�ိ ုငသ
် ည့် အတွက် မိသားစုဝင်များမှာ အ�ကီး
အကျယ် စိတ်ဒက
ု ေ
� ရာက်လျက် �ှိ�ကသည်။
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ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း၏ အဆိုအရ ၂၀၁၆ ခု�စ
ှ ် ေအာက်တိုဘာ
လတွင် မိကွန်းပံု ရွ ာသိြပန်
ု ့ ေရာက်လာသည်။ အိမ်မှ ထွက်ေြပးသွား�ပီး
အချိန်ေတာ်ေတာ်များများ သူရန်ကုန်တွင် �ှိေနခဲ့ေ�ကာင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မှာ �ှိသည့် လူငယ်ေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်းေကျာင်း တစ်ေကျာင်း
မှ

သူကို

�ကည့်��ေစာင့်ေ�ှာက်ထား�ပီး

အပ်ချုပ်နည်းသင်တန်း ေပးခဲ့သည်။
အ�မဲတမ်း

ပံုမှန်မ�ှိေပ။

သေဘာကျေသာ်လည်း
ယခုအ�ကိမ်

ရွ ာကို

သူ(မ)

၏

ရန်ကုန်�မို �တွင်

ေနရသည်ကို

ရွ ာကိလ
ု ည်း

ြပန်လာသည်မှာ

အေြခအေနမှာ
သူ

ြပန်လာချင်ေနခဲသ
့ ည်။
မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ

ပိေဆာင်
ု့
ေပးြခင်း ေ�ကာင့်မဟုတ်ဘဲ သူဘာသာ
ြပန်လာြခင်း ြဖစ်သည်။
့
၂၀၁၆ ခု၊ ေအာက်တိုဘာလတွင် မိကွန်းပံု အိမသ
် ို ့ ြပန်ေရာက်လာ
�ပီးေနာက် မိဘများက အရင်ကအတိုင်း သူကိ
့ ု သံ�ကိုးများ�ှင့် ချုပ်
ေ�ှာင်ထားြပန်သည်။ ယင်းကဲ့သို ့ မိဘများက မိကွန်းပံုကို သံ�ကိုးခတ်
ထားရန် ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ် ေရးမ� း ခွင့်ြပုေသာ်လည်း တ�ပိုင်တည်းတွင်
သူကိ
ှ လ
့ ု စိတ်ေရာဂါကုဆရာဝန်�င
့် ည်း ြပသသင်ေ
့ �ကာင်း အ�ကံြပု
ေြပာဆိုေလသည်။ မိကွန်းပံုတွင် သဘာဝလွန်စွမ်းအားများ ရ�ှိပိုင်
ဆိုင်ထားသည်ဟု

ေကျးရွ ာသူရွာသားများ၊

တိုင်းရင်းေဆးဆရာများ

ယံု�ကည်ထား�ကသလို ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ် ေရးမ�းက မယံုေပ။ မိဘများ
သူကိ
့ ု

သနား�ပီး

သံ�ကိုးများေြဖထားသည့်

အိမ်သာတက်ေနသည့်

အချိန်များကို

ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွားြခင်း

အချိန်

သိမဟု
ု ့ တ်

အသံုးချ�ပီး

မိကွန်းပံု

ြဖစ်သည်ဟု

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက
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ယူဆသည်။

သံ�ကိုးများအသံုးြပုချုပ်ေ�ှာင်မ�ကို

ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းက ကန်သတ်
မ�မြပုေပ။ ေနအိမ်မှ မိကွန်းပံု
့
ေနာက်တစ်�ကိမ်

ထွက်ေြပးြခင်းမြပုရန်

တားြမစ်ေြပာဆိုြခင်းြဖင့်

ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရွက်မ�ကိုသာ လုပသ
် ည်။ မိကွန်းပံု၏ ေဝဒနာများ
ေပျာက်ကင်းရန်

မိဘများက

ေဗဒင်ဆရာများထံ

အကူအညီ

ရယူ�ကိုးစားကုသ�ကေသာ်လည်း ယင်းမှာ အချည်း�ှီးသာ ြဖစ်ြဖစ်
သွားသည်။ သိ�ှ
ု ့ င့်တိုင် ေခတ်မီေဆးဝါးများအေပါ် ယံု�ကည်မ� မ�ှိ
သည့်အတွက် စမ်းသပ်အသံုးြပုြခင်းလည်း မလုပ်ခ့ေ
ဲ ပ။
ဤြဖစ်ရပ်၌ မိန်းကေလးငယ်၏ ကျန်းမာေရး ြပဿနာအေပါ်
အေြခခံ ၍ ြဖစ်ေပါ်လာသည့် ကိစ�ရပ်များကို �ကိုးစားေြဖ�ှင်းရာတွင် ပါ
ဝင်ပတ်သက်သူများက နည်းလမ်းမျိုးစံုကို ေရာေ�ှာအသံုးြပုေြဖ�ှင်းမ�
(legal hybridity) ြပုေ�ကာင်း ထင်ထင်�ှား�ှားေတွ� ြမင်ရသည်။ အစတွင်
မိန်းကေလးငယ်အား ကူညီရန် ေဖစ
ှ ့်
့ ်ဘွတ်ခ်ကို အသံုးြပုြခင်း�ှင့် သူ�င
ပတ်သက်၍ ြဖစ်ပျက်လျက်�ှိသည့် အြဖစ်အပျက်များကို သဘာဝ
လွန်ြဖစ်ရပ်များ�ှင့် ဆက်စပ်မ��ှိသည်ဟု နားလည်ယံု�ကည်ြခင်းအေြခ
အေန�ှစ်ရပ်တ၏
ို ့ ေထွး ေရာယှက်တင်ြဖစ်မ�ကို ြမင်ေတွ� ခဲ့ရသည်။ သို ့
ေသာ် သဘာဝလွန်ြဖစ်ရပ်များကို လူတိုင်းက ယံု�ကည်�ကသည်ေတာ့ မ
ဟုတ်ေပ။ ဥပမာအားြဖင့် ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ် ေရးမ� းက ယင်းအချက်ကို
သံသယဝင်လျက်�ှိ�ပီး မိန်းကေလးငယ်ကို ေခတ်မီေဆးဝါးများ အသံုး
ြပု၍သာကုသမ�
မျက်ေမှာက်ေခတ်

ြပုေစချင်ခသ
့ဲ ည်။

တစ်ချိန်တည်းတွင်

ြပဿနာေြဖေရးနည်းလမ်းများကိုလည်း
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ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းက
မ�ှိေ�ကာင်းကိုလည်း

အြပည့်အဝလိုက်နာ
ေတွ�ရသည်။

ေကျးလက်ေဒသများတွင်

သမန်�ု းိ ကျ

အသံုးြပုလာခဲ့သည့်

နည်းလမ်းများကို

လက်ခံအသံုးြပုခွင့ေ
် ပးခဲ့သည်။

မိန်းကေလးငယ်အား

ခဲြ့ ခင်းမျိုး

ြပဿနာေြဖ�ှ င်းေရး

ေနာက်တစ်ခါ

အိမ်မှ

ဥပမာအားြဖင့်
ထွက်မေြပးရန်

သတိေပးြခင်းမျိုးကိုသာ ြပုလုပ်ခဲ့သည်။ မိန်းကေလးြဖစ်သူ၏ ေြခ
ေထာက်ကို

သံ�ကိုးများအသံုးြပု

ချုပ်ေ�ှာင်ထားြခင် းကို

လူအခွ
့ င့်

အေရးချိုးေဖာက်မ�တစ်ရပ်အေနြဖင့် ြမင်သည့်အြမင်မျို း ေကျးရွ ာအုပ်
ချုပ်ေရးမ�းတွင်ေရာ ကျန်သည့်အြခားရွ ာသားများတွင်ပါ မ�ှိ�ကသည်
ကို ေတွ�ရသည်။ မိသားစုအတွင်း မိဘြဖစ်သူက သားသမီးြဖစ်သူအား
အပစ်ေပးသည့် ပံုစံတစ်ခု၊ မိန်းကေလးငယ်ကို အကာအကွယ်ေပး�ိင
ု ်
သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် အားလံုးက လက်ခံထား�ကသည်။ ထို ့
အြပင် ဤကဲ့သေသာ
ို ့
ြဖစ်ရပ်မျိုးကို မိသားစုအိမ်တွင်းေရးြပဿနာ
အထူးသြဖင့် စိတ်ေရာဂါေဝဒနာခံစားေနရြခင်း�ှင့ဆ
် ိုင်သည့် မိသားစု
ြပဿနာ ဟုဆိုကာ မည်သူကမ� ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင် ပတ်သက်မ� မြပု
လုပ်လို�ကေပ။

ဤကိစ�သည်

လူသိ�ှင်�ကားြဖစ်လာပါက
အ�ှက်ရ�ကမည်ကို
ဤကဲ့သေသာ
ို ့
လူသိ�ှင်�ကား

မိသားစုဝင်များအေနြဖင့်

ရွ ာသူရွာသားများက

တုနြပန်
် ့ မ�မျိုးသည်

ေတွ� ြမင်�ကားသိေန�က

သည့်ထပ်ပို၍

ြဖစ်သည့်

ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံ

ပို၍

မလိလ
ု ား�ကေပ။
တနံတလျားတွင်

“အတွင်းေရးအမ�ကစ
ိ �များကို

ေဖာ်ထုတ်ေြပာဆိုြခင်းသည်

�ှက်စရာြဖစ်သည်”
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ဟူသည့် လက်ခံယံု�ကည်မ�၊ မွန်ဆို�ု းိ ဒီဂျေကာက် ဂျေကာက် ဟလိုက်
ထပါေကာ
ညိတေနာက်ေဗး (ြမန်မာဘာသာအားြဖင့် ‘မိမိ ေပါင်ကို
့
အများြမင်ေအာင် လှန်ြပသည် ’ဟု အဓိပ�ာယ် ရသည်)�ှင့် အလား
သ�ာန်တူသည်။ Hybridity ကို အထင်အ�ှားေတွ� ြမင်ရသည့် ဒုတိယ
သက်ေသသာဓကမှာ အမ�ကို �ကိုးစာေြဖ�ှင်းရာတွင် ပါဝင် �ကသည့်
လူပုဂ�ိုလ်အမျိုးအစား များြပားစံုလင်မ�ြဖစ်သည်။ အဓိက ပါဝင်ပတ်
သက်�ကသူများတွင် ရဲ၊ ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ် ေရးမ�း ၊ တိုင်းရင်းေဆးရာ �ှင့်
ေဗဒင်ဆရာတို ြဖစ်
့ သည်။
မိန်းကေလးတွင်

သဘာဝလွန်စွမ်းအားများ

ပိုင်ဆိုင်ထား�ှိြခင် း

�ှိမ�ှိ ဆိုသည်ကို �ှင်း�ှင်းလင်းလင်း မသိရေသာ်လည်း သူကိ
့ ု ေတွ�
သည့် လူတိုင်း သနားစိတ်ဝင်�ကသည်ကို ေတွ�ရသည်။ အိမ်မှ ထွက်
ေြပးလွတ်ေြမာက်လာသည့် အချိန်တိုင်း ေနအိမ်ြပင်ပတွင် သူမအား
အနီးကပ်�ကည့်��ေစာင်ေ
့ �ှာက်သူ မ�ှိသည့်တိုင် ဆိုးဝါးသည့် ေဘး
အ��ရာယ်များ�ှင့် �ကံုေတွ�ရြခင်း မ�ှိဘဲ ေဘးမသီရန်မခ အိမ်ကိုြပန် ြပန်
ေရာက်လာေလ့�ှိသည်။ ယင်းသည်ပင် သူမှ့ ာ ထူးြခားသည့်တန်ခိုးစွမ်း
အားများ �ှိသည်ဟုရွာသူရွာသားများ ယံု�ကည်�ကသည့် အေ�ကာင်း
ရင်း တစ်ခု ြဖစ်သည်။ ဗုဒဘ
� ာသာဝင်များသည် အယင်ဘဝ �ှိသည်ဟူ
ေသာ်

အယူအဆလည်း�ှိရာမိန်းကေလးသည်ေ�ှးယခင်ဘဝများတွင်

ေကာင်းမ�ကုသိုလ်များ

ြပုလုပ်ခဲ့ဖူးေသာေ�ကာင့်

ယခုဘဝတွင်ေဘး

အ��ရာယ် မကျေရာက်�င
ိ ု ်ဘဲ သူကိ
့ ု ကူညီေစာင်မေပးသူ တစ်ဦးဦး အ�မဲ
�ှိေနြခင်း ြဖစ်သည်ဟု ရွ ာသူရွာသားများက စွဲစွဲ�မဲ�မဲ ယံု�ကည်�ကသည်။
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သူတွ
့ င် သဘာဝလွန်စွမ်းအား ရ�ှိပိုင်ဆိုင်ထားေသာ်လည်း ယခင်ဘဝ
ကပင် ြပုခဲ့ဖူးသည့်မေကာင်းမ� အကုသိုလ်ကံများက ဝဋ်အြဖစ်ြဖင့်
သူအား
စိတပ
် ံုမှန်အေြခအေနမ�ှိသူတစ်ဦး ြဖစ်ေစြခင်း ြဖစ်သည်၊ သူ၏
့
စိတေ
် ရာဂါေဝဒနာကိုလည်း ကုသဖိရန်
ု ့ မြဖစ်�င
ိ ု ်ဟု ယူဆ�ကသည်။ ဤ
အေြခအေနတွင် ဘာသာေရး သိမဟု
ု ့ တ် ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မဆ
� ိုင်ရာ
ဓေလ့ထံုးတမ်းအစဉ်အလာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း မြပုသည့်
ေြဖ�ှင်းနည်းသက်သက်ြဖင့် ြပဿနာကို မေြဖ�ှင်း�ိင
ု ် ထို ေ�ကာင်
့
့ ေကျး
ရွ ာအုပ်ချုပ် ေရးမ�း သိမဟု
ု ့ တ် �ိင
ု ်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ပံုမှန်ယ��ရားများ
သက်သက်ြဖင့် ြပဿနာကို မေြဖ�ှင်း�ိင
ု ်ဟု ယံု�ကည်�ကသည်။
ြဖစ်ရပ် ၂။

။ �ိုးရာနတ်ကိုးကွယ်မ�၊ အကုသိုလ်ကံအကျိုးေပးြခင်း

စသည့် ယံု�ကည်မတ
� �ှ
ို ့ င့် ဆက်စပ်သည့် အိမ်ေထာင်ေရးြပဿနာ
မသင်းသည် ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာမှ ၂၃ �ှစ်အရွ က် ဗုဒဘ
� ာသာဝင် မွန်
အမျိုးသမီးတစ်ဦး ြဖစ်သည်။ ရွ ာတွင် သူမိ့ သားစု�င
ှ ့် အတူေနထိုင်
လျက်�ှိ�ပီး ဗုဒဘ
� ာသာအြပင် �ိုးရာနတ်များကိုလည်း အေလးအနက်
ထား

ကိုးကွယယ
် ံု�ကည်�ကသည်။

အချိန်တွင်မသင်းမှာ

၅

လလွယ်

စာေရးသူ�င
ှ ့်

စေတွ�သည့်

ကိယ
ု ်ဝန်�င
ှ ့်

ြဖစ်သည်။

ကေလးြဖစ်သူ၏ ဖခင်မှာ မသင်းကို လက်ထပ်ရန် ြငင်းဆို�ပီး အေဝးကို
ထွက်သွားခဲသ
့ ည်။ သူတွ
့ င် ကိုယ်ဝန်စ�ှိလာ�ပီြဖစ်ေ�ကာင်း သူချစ်
့ သူ
အဆိုပါ

အမျိုးသားကို

အေဖြဖစ် ေ�ကာင်းကို
တစ်ချိန်တည်းတွင်

ေြပာသည့်အခါ

၎င်းမှာ

ချစ်သူအမျိ ုးသားက
အြခားအမျို းသမီးတစ်ဦး�ှင့်

ကေလး၏
လက်မခံခ့ေ
ဲ ပ။
တွဲေနခဲ့သည်။
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မသင်းအေနြဖင့်

အေစာပိုင်းတွင်

ဤကိစ��င
ှ ့်

ပတ်သက်၍

မိမိ

ဘာသာပင် �ကိုးစားေြဖသိမ့်ကာ ထူးထူးြခားြခား တစ်စံုတရာ လုပ်
ေဆာင်ခဲ့ြခင်းမျို း မ�ှိခဲ့ေပ။ မေမ�ာ်လင့်ဘဲ ရ�ှိခဲ့သည့် ကိယ
ု ်ဝန်ေ�ကာင့်
အ�ကီးအကျယ်အ�ှက်ရကာ ဘယ်သူမြပု မိမိမ�ဟုသာ မသင်း သေဘာ
ထားေနလာခဲ့သည်။ သိေသာ်
ု့
ကိုယ်ဝန်မှာ ဖံုးဖိမရေတာ့ဘဲ ထင်သာြမင်
သာ�ှိသည့် အေနအထားသိေရာက်
ု့
လာသည့်အခါမှ အေဒါ် ြဖစ်သူ�င
ှ ့်
အစ်ကိုတစ်ဝမ်းကွဲ�င
ှ ့် မသင်း စတိုင်ပင်ေတာ့သည်။ လူ�ကီးအမျိုးသား
တစ်ေယာက်အား အကူအညီေတာင်းကာ ကေလးအေဖြဖစ်သူ�င
ှ ့် ည�ိ
��ိင်းခိုင်း ေသာ်လည်း အဆင်မေြပခဲ့ေပ။ ထိုအခါ အမျိုးသားြဖစ်သူကို
မသင်း၏ အေဒါ် ြဖစ်သူ၏ ခဲအို မတ် ေတာ်စပ်သူ ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရး
မ�းဆီသေခါ်ေဆာင်
ို ့
ကာ ေြဖ�ှင်း�ကသည်။ မသင်းအား လက်ထပ်ယူရန်
အမျိုးသားအား

ဝန်ခံကတိြပုေစလိုခဲ့�ကသည်။

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းေ�ှ �

ေမှာက် ည�ိ�ိင
� ်းေစစ
့ ပ်�ကရာေနာက်ဆံုးတွင် အမျိုးသားြဖစ်သူက မသင်း
ကို လက်ထပ်ရန် သေဘာတူလိုကလ
် ိုက်သည်။ သိေသာ်
ု့
သေဘာတူစာ
ချုပ်ကို မချုပ်ဆိုခင် အမျိုးသား၏ ေနာက်ရည်းစားက ဖုန်းဆက်လာ
သည်။ ဖုန်းဆက်စကားေြပာ�က�ပီးေနာက် ေကျးရွ ာအုပခ
် ျုပ်ေရးမ�းအား
ကွမ်းသွားဝယ်မည်ဟုဆက
ို ာ အမျိုးသားက အြပင်ထွက်သွား�ပီး သူ ့
ေနာက်ရည်းစား�ှင့် ခိုးေြပး�ကေတာ့သည်။ ေနာင်တွင် ယင်းတို ့ သမီး
ရည်းစား�ှစ်ေယာက်မှာ ထိုင်း�ိင
ု ်ငံအတွင်း အေြခချေနထိုင်ေန�ကသည်
ဟု ကိုယ်ဝန်သည် မသင်း သတင်းရေလသည်။ အမျိုးသားြဖစ်သူ�င
ှ ့်
သူ၏ချစ်သူမိန်းကေလးကို မိမိ၏ မိသားစုဝင်များ�ှင့် အုပ်ချုပ်ေရးမ�း
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တိထံ
ု ့ မှ အကူအညီရယူကာ ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံရဲတပ်ဖွဲ�သို ့ မသင်း သတင်းပို ့
အမ�ဖွင့ေ
် လေတာ့သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ�ဆီသို ့ အမ�က
ေရာက်�ှိသွားသည်။ ဤကဲ့သတစ်
ို ့ ဆင့်�ပီးတစ်ဆင့် အမ�ဖွင့အ
် ေရးယူ
ရြခင်းမှာ ြပစ်မ�ကျူးလွန်ခ့သ
ဲ ည့် အမျိုးသားကို မသင်း�ှင့် မိသားစုဝင်
များမှ အလွန်တရာ အခဲမေ�ကြဖစ်ကာ ထိုက်သင့်သည့် အြပစ်ဒဏ်ကျ
ခံေစလို၍ ြဖစ်သည်။ အမ�မှာ မေြဖ�ှင်း�ိင
ု ်ဘဲ�ှိေန�ပီး မသင်း၏ ကိုယ်
ဝန်မှာလည်း တစ်စတစ်စ ရင့်မာလာသည်။ မသင်းအေနြဖင့် ကိုယ်ဝန်
ကို

ဖျက်ချချင် ခဲေ
့ သာ်လည်း

တိုင်�ကားထားသားြဖစ်�ပီး

အမ�ကို

ေနာင်တွင်

ရဲစခန်းသို ့
တရားခွ င်အတွင်း

အမ�ရင်ဆိုင်�ကသည့်အခါ မိမိ၏ ကိုယ်ဝန်ကို သက်ေသအြဖစ် ြပရမည်
ြဖစ်သည့်အတွက်

ယခုအခါ

ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချြခင်းမှာ
မ�ှိသည့်အြပင်

ဖျက်ချရန်

မြဖစ်�င
ိ ု ် ေတာ့ေပ။

ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံဥပေဒအရ

မွန်လူမျိုးများ၏

ထံုးတမ်းအစဉ်အလာများ�ှင့်

ဗုဒဘ
� ာသာယံု�ကည်မ�များအရ ကိယ
ု ်ဝန်ဖျက်ချြခင်းကို
အဝိုင်းကလက်သင်ခ
့ ံြခင်းမ�ှိ ေပ။

တရားဝင်မ�
လူမ�အသိုင်း

သိေသာ်
ု့
လည်းတရားဝင်မဟုတ်

သည့် နည်းလမ်းများြဖင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ�ကသည့် အေြခအေနများ
လည်း �ှိသည်။
မိမိဘဝတွင် ဤကဲ့သကံ
ို ့ ဆိုးမိုးေမှာင် ကျရြခင်းမှာ ယခင်က မိမိတို ့
အိမ်ေ�ှ � �ှိ သရက်ပင်မှ သရက်ကိုင်းများကို ဖခင်ြဖစ်သူက ခုတ်ြဖတ်ခဲ့
ဖူးရာ နတ်များက အမျက်ေတာ်�ှ�ကသည့်အတွက် ြဖစ်သူဟု မသင်း
ယံု�ကည်ထားသည်။ တစ်ချိန်တွင် မသင်း၏ အေမြဖစ်သူ မျက်စိတွင်

Legal hybridity in everyday justice provision | 89

ေရာဂါစွဲကာ မျက်လံုးမဖွင့်�င
ိ ု ်သည်အထိဆိုးဝါးသည့် နာကျင်မ� ေဝဒနာ
ကို ခံစားခဲ့ရသည်။ မိခင်ြဖစ်သူ၏ ေဝဒနာကို ကုသရန် ရန်ကုန်�ှိ မျက်စိ
အထူးကုဆရာဝန်ထံြပသရန် ေရာက်�ှိေစာင့်ဆိုင်းေနချိန်အတွင်း နတ်
ကေတာ် တစ်ပါး�ှင့် သွားေရာက်ေတွ�ဆံုရာ အေမြဖစ်သူ နာကျင်ခံစား
ေနရသည့် ေဝဒနာသည် အေဖြဖစ်သူ တစ်ချိန်က သရက်ကိုင်းများကို
ခုတ်ခဖ
ဲ့ ူးရာ သရက်ပင်ေစာင်န
့ တ်များက ေဒါသထွက်စိတ်ဆိုး�ကသည့်
အတွက် ြဖစ်သည်ဟု ေြပာ�ကားခဲ့ဖူးသည်။ ေဒါသထွက်ေနသည့် နတ်
များက မိသားစုတစ်စုလံုးအေပါ် အ��ရာယ်ဆိုးများ ကျေရာက်ေအာင်
အြပစ်ဒဏ်ခတ်�ကြခင်း ြဖစ်သည်ဟု မသင်းအေနြဖင့် ယံု�ကည်ထား
သည်။ သူအေမ
ကံမေကာင်းအေ�ကာင်းမလှသလို သူတွငလ
် ည်း ကံ
့
ေကာင်းြခင်းများ မ�ှိခဲ့ေပ။ နတ်များကို စိတ်ဆိုးအြမတ်ထွက်ေအာင် ြပု
လုပ်ခဲ့မိသည့်အတွက် သူ၏
့ မိခင်ြဖစ်သူ မျက်စိေဝဒနာခံစားခဲ့ရသည့်
အြပင် သူ အေန�ှ
င်လ
့
့ ည်း ချစ်သူအမျိုးသား၏ လိမ်လည်လှည့်ဖျား ချန်
ထားခဲ့ြခင်းကို ခံခ့ရ
ဲ သည်။ အေမြဖစ်သူ၏ မျက်စိေရာဂါ သက်သာ
လာေစရန်အလိငှ
ု ့ ာ မိမိတအိ
ို ့ မ်ြခံဝင်း ပန်းဥယျာဉ်အတွင်း နတ်စင် ၁ ခု
ကို တည်ေဆာက်ေပးြခင်းအားြဖင့် စိတ်ဆိုး အမျက်ထွက်သွားသည့်
နတ်များကို ေတာင်းပန်ပူေဇာ်ပသခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို ့ လုပ်ေဆာင်�ပီး
သည့်အခါ မသင်း၏ အေမလည်း ေရာဂါသက်သာလာခဲ့သည်။ သိေသာ်
ု့
မသင်း အတွက်မူ ထိုင်း�ိင
ု ်ငံသို ့ ထွက်ေြပးသွားသည့် ချစ်သူအမျိုးသား
ြဖစ်သူအေ�ကာင်း သတင်း�ကားရ�ိးု ဆက်လက်ေစာင်ဆ
့ ိုင်းေနရဆဲ ြဖစ်
သည်။ သူအတွ
က် ကိုယ်ဝန်ကိစ�ေြဖ�ှင်းရန် ဘာသာေရးနည်းလမ်းများ
့
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ချည်းသက်သက် ချဉ်းကပ်အသံုးြပုမ��င
ှ ့် မလံုေလာက်ေပ။ ကေလးြဖစ်
သူ၏ ဖခင်ထံမှ ေငွ ေ�ကးအေထာက်အပံ့တစ်စံုတရာ ရလိုသည်။
ဤသမီးရည်းစားချင်းအြငင်းပွားသည့်အမ�တွင် ဘာသာေရး သိမ
ု့
ဟုတ်

ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ

တန်ဖိုးထားမ�များ၏

လ�မ်းမိုးမ�

မပါဘဲ �ိင
ု ်ငံေတာ်အစိုးရ၏တရားစီ ရင်ေရးစနစ် ပထမအဆင့်အေနြဖင့်
ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း၊ ထိေနာက်
ု့
ရဲဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီများ ရယူ
�ပီး ေြဖ�ှင်းမ�ြပုရန် အားထုတ်ခဲ့သည့် အေနအထား�ှင့်ယှဉ်လျက် legal
hybridity ြဖစ်မ�ကို ေတွ�ရသည်။ အမ�ြဖစ်ပွားရသည့် အေ�ကာင်းရင်းများ

ကို အနက်အဓိပ�ာယ်ေကာက်ရာ၌ နတ်ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ��င
ှ ့် ပတ်
သက်သည့်

နတ်ကိုင်သည့်အယူအဆများ

ေတွ�ရသည်။

ထိအြပင်
ု့

လ�မ်းမိုးမ��ှိေနခဲ့ ေ�ကာင်း
တရားလိုအမျိုးသမီးသည်

ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း�ှင့်လည်း ေဆွမ ျိုးေတာ်စပ်ေနရာ သူ ့ အတွက်
အစိုးရ�ံုးပိုင်းဆိုင်ရာ

အရာ�ှိများထံ

သွားေရာက်အကူအညီရယူရန်

ပိုမိုလွယ်ကူသည့်

အေနအထား�ှိေနခဲ့သည်။

ထိုကဲ့သမဟု
ို ့ တ်ဘဲမသင်းသည်

အစိုးရအဖွဲ�အစည်းများ�ှင့်

ထူးထူးြခားြခား အဆက်အသွယ် မ�ှိသည့် သာမန်အမျိုး ၁ ဦးဆိုပါက
အစိုးရ�ံုးများသို ့

သွားေရာက်အကူအညီေတာင်းမည့်အစား

မိမိ

ဘာသာပင် �ကိုးစား�ကိတ်မှိတ်ေြဖ�ှင်းရန် အားပိုသန်လိမ့်မည်။ အစ
တွင် မသင်းအေနြဖင့် မည်သဆီ
ူ ့ မှ အကူအညီမေတာင်းခံခ့ပ
ဲ ါ။ ဤကိစ�
ကို

�ှက်စရာအေန�ှင့်သာ

ဖံုးဖွက်ထားခဲ့သည်။

အမ�ကို

�� ြမင်ခဲ့�ပီး

လူမသိေအာင်

သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ�ံုးများသို ့
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တိုင်�ကားခဲ့သူများမှာ

သူ၏
့

အေဒါ်ြဖစ်သူ�င
ှ ့်

တစ်ဝမ်းကွဲ

အစ်ကိုတြဖစ်
ို ့ �ကသည်။ မသင်းအေနြဖင့် သူထိခိုက်ခံစားေနရသည်မှာ
သူအေဖအား
နတ်များက ေဒါသထွက်ေနသည့်အတွက်ေရာ၊ သူ၏
့
ဝဋ်ေ�ကးေ�ကာင့် ေရာ ြဖစ်မည်ဟုသာ ယူဆထားသည်။ အထက်တွင်
�ှင်းလင်းခဲ့သည့်အတိုင်းပင်
ြပုခဲဖ
့ ူးသည့်

ဝဋ်ဆိုသည်မှာ

မေကာင်းမ�ကံမ ျားကို

ယခုဘဝတွင်

အတိတ်ဘဝများက

ကျူးလွန်ခသ
့ဲ ည့်

ပုဂ�ိုလ်က

ဒုက�ခံြပန်လည်ေပးဆပ်�ကရြခင်းြဖစ်သည်ဟူသည့်

အယူအဆတစ်ခုြဖစ်သည်။ မသင်း၏ယံု�ကည်မ�မှာ ယင်းအတိုင်းပင်
ြဖစ်ေသာ်လည်း တရားမ�တမ�အေပါ် သူ၏ �� ြမင်မ�မှာ ထိုထက်ပို�ပီး
ဘာသာေရးမဖက်သည့်

လက်ခံယံု�ကည်မ�များလည်း

ေရာေ�ှာ

ပါဝင်ေနသည်။ အမျက်�ှသွားသည့် နတ်များေ�ကာင့် မိမိမှာကံဆိုးမိုး
ေမှာင်ကျရြခင်း ြဖစ်သည်ဟု လက်ခံထားေသာ်လည်း တစ်�ပိုင်တည်း
တွင် ြပစ်မ�ကျူးလွန်သူ အမျိုးသားအေနကို တရားဥပေဒမှ ထိုက်သင့်
သည့် အြပစ်ဒဏ်များ ချမှတ် အြပစ်ေပးရန်ကိုလည်း လိုလားသည်။
ေဆွးေ�ွး ချက်များ
ဤအပိုင်းတွင် အမ�ကိစ�များကို

ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်း ရာ၌ သက်ဆိုင်ရာ

ပုဂ�ိုလ်များ မည်သည့်နည်းလမ်းများကို မည်ကဲ့သေသာ
ို ့
ရည်ရွယ်ချက်
များ�ှင့် ေြဖ�ှ င်းမ� ြပု�ကသည်ကို အထက်တွင် ေဖာ်ြပခဲ့သည့် ြဖစ်ရပ်
ေလ့လာချက်များအေပါ်အ ေြခခံသည့် စာေရးသူ၏ �ှာေဖွေတွ� �ှိချက်
များကို legal hybridity သီဝရီများ အေ�ကာင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာေဆွး
ေ�ွးချက်များ�ှင့် ဆက်စပ် တင်ြပသွားပါမည်။ စာေရးသူ ကွင်းဆင်း
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သုေတသနြပုခဲသ
့ ည့် ေဒသမှ ေကျးရွ ာသူရွာသားများအေနြဖင့် မိမိတို ့
ရင်ဆိုငေ
် န�ကရသည့်

အမ�ကိစ�များကို

အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများအား

သတင်းပိအေ�ကာင်
ု့
း�ကားြခင်း ြပုမည့်အစား ဘာသာေရး၊ �ိုးရာကိုး
ကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ

ပုဂ�ိုလ်များကိုသာ

အကူအညီေတာင်းခံရသည့်

ပို၍အားကိုးအားထားြပု

အေ�ကာင်းရင်းများစွာ�ှိသည်။

Legal

hybridity ြဖစ်မ�ကို ဥပမာအားြဖင့် အိမ်ေထာင်ေရးအြငင်းပွားမ� ြပဿနာ

များ ေြဖ�ှင်း ရာတွင် ေတွ�ရေလ့�ှိသည်။ အဘယ်ေ�ကာင့်ဆို ေသာ်
ယင်းကဲ့သေသာ
ို ့

အမ�ကိစ�များသည်

အတိတ်က

ြပုခဲဖ
့ ူးသည့်

မ

ေကာင်းမ�၊ �ိုးရာနတ်များကို ပူေဇာ်ပသြခင်း စသည် ယံု�ကည်တန်ဖိုး
ထားမ�များြဖင့်

ပတ်သက်ဆက်� �ယ်လျက်�ှိသည်ဟု

�� ြမင်�ကေသာ

ေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။ ြပည်သူများအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများ
ထံမှ ဥပေဒဆိုင်ရာအကူအညီများ မရယူလိုြခင်းမှာ အစိုးရအာဏာပိုင်
များကို ေ�ကာက်ရွံ� �ကြခင်း၊ တိုင်းြပည်တွင် အချိန်အတန်�ကာ ပစ်ခတ်
တိုက်ခိုက်မ��ှိလာေနခဲ့ြခင်း�ှင့် စစ်အုပ် ချုပ် ေရးြဖင့် တင်း�ကပ်စွာ အုပ်
ချုပ်ခံလာခဲရ
ု့
့ ြခင် းတိေ�ကာင်
့ ြဖစ်သည်။ သည့်အြပင် ဥေပေဒ�ှင့် ပတ်
သက်သည့် ဗဟုသုတနည်းေနေသးြခင်း၊ အမ�ကိစ�တစ်ခုကို လူသိ�ှင်
�ကား

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုကိုင်တွယ်ြခင်းသည်

�ှက်စရာြဖစ်သည်ဟု

သတ်မှတ်ေန�ကေသးြခင်း၊ အစိုးရ၏ တရားစီရင် ေရးစနစ်၏ အမ�များ
ကိုင်တွယ်ေြဖ�ှင်းြခင်း

ြဖစ်စဉ်သည်

အေ�ကာင်းရင်းများ�ှင့လ
် ည်း

�ကန်�ကာေန�ိ
င
ု ်ြခင် း
့

ပတ်သက်ဆက်� �ယ်မ�

စသည့်
�ှိသည်။

စာေရးသူ၏ ေတွ� �ှိချက်အရ အစို းရ၏ တရားစီရင်ေရးစနစ်များ�ှင့်
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တကွ

အြခားြပင်ပ

အကူအညီများကို

အသံုးြပု�ပီး

�ကိုးစားရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်းသည့်တိုင်

အမ�များ

အလွယ်တကူ

ေြပလည်သွားသည်ဆိုသည့် အမ�များမှာ အနည်းအကျဉ်း သာ�ှိသည်။
�ိင
ု ်ငံေတာ်အစိုးရ၏

တရားစီရင်ေရးစနစ်တွင်

လိုအပ်ချက်များစွာ

�ှိေနေသးသည့်အတွက် ဘာသာေရး သိမဟု
ု ့ တ် ကိုးကွယယ
် ံု�ကည်
မ�ဆိုင်ရာ ပုဂ�ိုလ်များ၏ အ�ကံဉာဏ်များကိုလည်း ြပည်သူများ ရယူကာ
မိမိတ၏
ို ့ အမ�ကိစ�များကို ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်း�ကြခင်း ြဖစ်သည်။
အချို �ေသာ အြငင်းပွားမ�မ ျား၊ ြပဿနာကိစ�ရပ်များကို သမ�ိုးကျ
တရားဝင်တရားစီရင်ေရးယ��ရားများ အသံုးြပု�ပီး ထိ ထိေရာက်ေရာက်
မေြဖ�ှ င်း�ိင
ု ်ဟု ယံု�ကည်�ကသည့်အတွက်လည်း အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ
များ၏ အကူအညီကို ရယူမ� မြပု�ကြခင်း ြဖစ်သည်။ ဤကဲ့သေသာ
ို ့
အမ�ကိစ�များကို

ဘာသာေရးသာသနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ�ိုလ်

တစ်ဦးဦး�ှင့်

ေဆွးေ�ွးတိုင်ပင် �ပီးမှသာ ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်း�ိင
ု ် မည်ဟု ယံု�ကည်ယူဆ�က
သည်။ ဤယူဆချက် မိုးရ်ကို (Moore 1993) ၏ ေဆွးေ�ွးတင်ြပချက်
ြဖစ်သည့်
ဘာသာေရးသာသနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ�ိုလ်များသည်

တရား

သူ�ကီးများ သိမဟု
ု ့ တ် ဥပေဒဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ� ေပး
သူများ စသြဖင့် တရားစီရင် ေရးစနစ် တစ် ခု၏ရပ်ဝန် း
အတွင်း ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေန�ကသူများဟု မိမိကိုယ်မိမိ
မသတ်မှတ်�ကသည်တ
့ ိုင်

၎င်းတိကိ
ု့ ု

တရားေရးမ�ိုင်

ဗဟုဝါဒ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်ရမည်။
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ဟူသည့်အချက်�င
ှ ့် အထူးတလည် ကိက
ု ်ညီမ��ှိသည်။
ေကျးလက်ေနမွန်ြပည်သူများသည် မိမိတ၏
ို ့ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်
ေကျးအာဏာပိုင်များကို ယံု�ကည်�ကသည့်အေလျာက် ရပ်ရွာအတွင်း
အမ�ကိစ�အများစုကို ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း၏အကူအညီြဖင့်သာ ရင်
ဆိုင်ေြဖ�ှ င်းမ�ြပု�ကသည်။ ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းကို �ိုေသေလးစား
ထိုက်သည့် ပုဂ�ိုလ်၊ အမ�ြပဿနာများကို ထိ ေရာက်မှန်ကန်စွာ ေြဖ�ှ င်း
�ိင
ု ်သည့် ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးအြဖစ် �� ြမင်ထား�ကသည်။ တရားတေဘာင်�င
ှ ့်
ရင်ဆိုင်စရာ မလိုဘဲ �ှစ်ဦး�ှစ်ဖက် ည�ိ�ိင
� ်းေြဖ�ှင်း ြခင်းသည် အချိန် �င
ှ ့်

ေငွေ�ကး ေခ�တာ�ိင
ု ်သည့်အတွက် ယင်းကို ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် နည်း
လမ်းအြဖစ်လည်း မှတ်ယူ�ကသည်။
နတ်ကိုးကွယယ
် ံု�ကည်မ��င
ှ ့် ဝဋ်ကဲ့သေသာ
ို ့
ေ�ှးယခင်ဘဝတွင် ြပု
ခဲ့သည့် ကုသလ
ို ်၊ အကုသိုလ်ကံအကျိုးေပးမ�အေပါ် ယံု�ကည်သည့် ဗုဒ္
ဓဘာသာအယူအဆများကိလ
ု ည်း သူချည်
့ းသက်သက် အမှီအခို ကင်း
ကင်း�ှင့်

ထာဝစဉ်တည်�မဲ ေနမည်ဓ
့ ေလ့မ ျားအြဖစ်

မ�� ြမင်သင့် ေပ။

ရပ်ရွာအတွင်း အမ�ြပဿနာများရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်း ရာတွင် ဆို�ှယ်မီဒယ
ီ ာ၊
ေခတ်မီေဆးဝါးများ၊ တရားဥပေဒ�ှင့်အညီ အြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း �ှင့်
လူမ�အဖွဲ�အစည်းအတွင်း ကွဲြပားြခားနားသည့် တာဝန်များထမ်းေဆာင်
ေနသည့် လူပုဂ�ိုလ်အမျိုမျိုးပါဝင် ပတ်သက်မ� စသြဖင့် စံုလင်သည့်
နည်းလမ်းများ ေရာေ�ှာအသံုးြပု�ကသည်ကို ေတွ�ရသည်။ ဤသိြဖင်
ု့ ့
အမ�မှန်ေပါ်ေပါက်ေရးလုပ်ေဆာင်ချက်မ ျားတွင် legal hybridity ၏
သွင်ြပင်လက�ဏာကို ထင်�ှားစွာ ေတွ� ြမင်ရသည်။ ဗဟုမ�ိုင်တရား
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ေရးအတွင်း ဘာသာေရး၏ အခန်းက�ကို အထူးြပုေလ့လာြခင်းက
ဘာသာေရး�ှင့် ကင်းကွာလျက်တည်�ှိေနသည့်ယ��ရားများ၊ စည်းမျဉ်း
ဥပေဒများ တည်�ှိမ�ကို ဤစာတမ်းမှ ဖယ်ထုတ်စဉ်းစားြခင် း မဟုတ်
ေပ။ အမ�ကိစ�များ ေြဖ�ှင်းရာတွင် နည်းလမ်းမျို းစံုေရာေ�ှာ အသံုးြပုမ�
အေ�ကာင်း ခွဲြခမ်း စိတ်ြဖာ နားလည်သေဘာေပါက်ရန် hybridityက
အလွန်အသံုးဝင်သည့် အယူအဆတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ Hybridityကို အမ�
ကိစ�တစ်ခုတည်းအား ေြဖ�ှင်းမ�ြပုသည့် ြဖစ်စဉ်အတွင်းမှာပင် ေတွ�
ရ�ိင
ု ်ေ�ကာင်း ဤစာတမ်းပါ ြဖစ်ရပ် ေလ့လာမ� ၂ က သက်ေသြပလျက်
�ှိသည်။ ယင်းတွင် တရားလို မိန်းကေလးက တရား ဥပေဒ�ှင့် အညီ
အြပစ်ေပးြခင်း�ှင့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ အသံုးြပု လျက်
အကူအညီရယူြခင်း�ှစ်မျိုးလံုးကို အသံုးြပုခဲ့သည်။
အမ�ကိစ�အများစုမှာ

ဘာသာေရး၊

ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ

ဓေလ့ထံုးတမ်းအစဉ်အလာများ�ှင့် ဆက်� �ယ်လျက်�ှိ�ပီး ဤကိစ�များ
အေပါ် အြခားအြခားေသာအချက်များ၏ လ�မ်းမိုးမ� သိသာထင်�ှားစွာ
�ှိလင့်ကစား ဘာသာေရးဆိုင်ရာယံု�ကည်မ�များကလည်း အင်�င
ှ ့်အား
�ှင့် လ�မ်းမိုးထားသည်ကို ေတွ�ရသည်။ ဤတွင် ရွ ာသူရွာသားများအေန
ြဖင့် ၎င်းတို ့ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်သည့် နတ်များက ၎င်းတိအား
ု့
ေဘး
အ��ရာယ်များမှ ကာကွယ်ေပးထား�ကသည်ဟု ယံု�ကည်ထားမ�မျိုး �ှိ
�ကသည်။ နတ်များကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ြခင်းအားြဖင့် မိမိတ၏
ို ့ လူမ�
ေရး�ှင့် စီးပွားေရးအေြခအေနများ စီမံ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကံေကာင်း
ြခင်းများရ�ှိလာမည်ဟုလည်းယံု�ကည်�ကသည်။

ထိအြပင်
ု့
အတိတ်
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တွင်

၎င်းတို ့

�ကံုေတွ� ခဲရ
့ သည့်

အစိုးရသက်ဆိုင်ရာ

အေတွ�အ�ကံုများေ�ကာင့်

အရာ�ှိများအေပါ်

ယံု�ကည်မ�

ေလျာ့နည်းလျက်�ှိသည်။ ေသွးထွက်သံယိုကိစ�များ၊ ခိုးမ�များ၊ ေြမယာ
ပိုင်ဆိုင်မ�အြငင် းပွားြပဿနာများ�ှင့်

လင်မယားချင်းကွာ�ှင်းြပက်

စဲြခင်း စသည့်အမ�ကိစ�များမှအပ အြခားရပ်ရွာအတွင်း ြဖစ်ပွားသည့်
ြပဿနာရပ်များအတွက် နတ်များအား ပူေဇာ်ပသြခင်း၊ ေဗဒါဤဈင်
ဆရာများ၊

ေ�ှ � ြဖစ် ေဟာဆရာများ�ှင့်

အသက်�ကီးဝါ�ကီးပုဂ�ိုလ်များထံမှ

ရပ်ရွာအတွင်း�ှိ

အ�ကံဉာဏ်ရယူေြဖ�ှ င်းြခင်း

နည်းလမ်း အသံုးြပုေြဖ�ှင်းြခင်းကို ပိုမို �ှစ်သက် သေဘာကျ�ကသည်။
ဟူစိန် (Hussain 2011) ၏ ေဆွးေ�ွးချက်များတွင်လည်း အလားတူ
အချက်မျိုးကို

ေြပာဆိုထားသည်။

ယင်းတွင်

အေ�ှ �ေတာင်

အာ�ှ�င
ိ ု ်ငံများအတွင်း တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရး�ှင့် လံုြခံုေရးဆိုင်ရာကိစ�
များ

စီမံေဆာင်ရွကရ
် ာတွင်

ဘာသာေရးဆိုင်ရာကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�

အေလ့အထများကို စွဲ�မဲစွာ အသံုးြပုေနြခင်းတွင် ေဒသဆိုင်ရာ �ိုးရာ
ဓေလ့များ၏ လ�မ်းမိုးမ�� ှင်အ
့ တူ အြခားေသာလ�မ်းမိုးမ�မ ျား၊ အစိုး ရ၏
တရားေရးမ�ိုင်အေပါ် အယံုအ�ကည်ကင်းမဲ့မ��င
ှ ့် ယင်းမ�ိုင်များကို
ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်�င
ိ ု ်မ� မ�ှိသည့် အေြခအေနများ ပါ
ဝင်ပတ်သက်ေနေ�ကာင်း ေြပာဆိုတင်ြပထားသည်။
ဗုဒဘ
� ာသာ�ှင့် �ိုးရာနတ်များအား ကိုးကွယယ
် ံု�ကည်မ�သည် ေကျး
ရွ ာသူရွာသားများ၏ ေနစဉ်
လူမ�ဘဝများ အတွင်း ေပါင်းစပ်ပါဝင် ေန
့
သည့်

အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု

ြဖစ်သည့်အတွက်

အိ�ိယ
� �ိင
ု ်ငံကို

Legal hybridity in everyday justice provision | 97

ဥပမာြပု၍

မိုး ရ်

(Moore

ေကျးလက်ေဒသများအတွင်း�ှိ
ဘာသာေရးဆိုင်ရာ

1993)

ေထာက်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း

တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးအခန်းက�ကို

ထံုးတမ်းအစဉ်အလာများက

လ�မ်းမိုးလျက်

�ှိသည်။ ဘာသာေရး၏ အခန်းက�ကို ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးဆိုင်ရာ
ေဆွးေ�ွးတင်ြပချက်များ
အစိုးရများ၏

ပါဝင်သည့်

စာေပများတွင်သာမက

တရားစီရင်ေရးက�

ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရး

လုပ်ေဆာင်ချက်များတွင်လည်း

ချန်လှပ်ထားခဲ့ေလ့�ှိသည်။

ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံတွင်လည်း အလားတူပင် ြဖစ်သည်။
ယခင်က �ှစ်ေပါင်းများစွာ (ဖိ�ိပ
ှ ်) အုပ် ချုပ် ခ့သ
ဲ ည့် တပ်မေတာ်
အစိုးရေ�ကာင့်

�ိင
ု ် ငံေတာ်၏

တရားစီရင်ေရးစနစ်မ ျားအေပါ်

ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာသူရွာသားများ၏ သံသယအစိုင်အခဲမှာ ထုထည်
�ကီး�ကီးမားမားပင်�ှိသည်။

ရဲများ�ှင့်

တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးက�

အသီးသီးမှ တာဝန်�ှိသူများကို အကျင်ပ
ု ာ ပို၍
့ ျက်ချစားသည်ဟု ဆိက
အယံုအ�ကည်မဲ့�ကသည်။ ထိုအြပင်
ဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာ စာရွ က်စာတမ်း
့
များ၊ တရားေရးဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ�ှင့် ပတ်သက်၍လည်း
အေြခခံ ဗဟုသုတ မ�ှိ�ကသည့်အတွက် ၎င်းတိ၏
ု ့ အမ�ြပဿနာများကို
ေြဖ�ှင်းသည့်အခါတိုင်း (ဥပမာအားြဖင့် အမျိုးသားမှတ်ပံုတင်ကဒ်များ၊
ေြမယာပိုင်ဆိုင်ေ�ကာင်းအသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်များ၊
ေချးငှားြခင်းစာ

ေငွ ေ�ကး

စာချုပ်စာတမ်းများစသြဖင့်

ြပုလုပ်ြခင်းအပါအဝင်ေငွေ�ကးေြမာက်များစွာ အသံုးြပုေန�ကရသည့်
အေနအထားကလည်း ဆိုး�ှင့် �ပီးသား အေြခအေနကို ပိုမိုဆိုးရွ ား
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ေစသည့်

အေ�ကာင်းများ

ြဖစ်သည်။

ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာေန

လူအများစုမှာ လူမျိုးတစ်မျိုးတည်း မွန်မှ ြဖစ်�ကေသာ်လည်း မိသားစု၊
မျိုး�ိုး ၊

လူမ�အဖွဲ�အစည်း၊

ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ��င
ှ ့်

ပိုမို�ကီးမားကျယ်ြပန်သည်
့ �ိင
ု ်ငံေရးဆိုင်ရာ အေြခအေနများ ေပါင်း
့
စပ်ပါဝင်သည့် legal hybridity အသံုးြပုမ�နည်းလမ်းများမှာ တစ်ဦး တစ်
ဦး မတူညီ�ကေပ။ ဤအချက်သည် မယ်ရီ (Merry 1988) ၏ စာပါ
ေဆွးေ�ွး ချက်များ�ှင့် အလွန်တရာ ကိုက်ညီလျက်�ှိသည်။ တရားစီရင်
ေရးစနစ်တစ်ခုတည်း�ှိ ေရး (singularity of law) �ှငပ
့် တ်သက်သည့်
အယူအဆ ဝါ တရားေရး မ�ိုင်ဗဟို ဦးစီးဝါဒ (legal centralism) တစ်ခု
တည်းကိုသာ ရွ ာသူရွာသားများ အသံုးြပု�ကြခင်း မ�ှိ ေပ (ဂရစ်ဖစ်သ်
(Griffiths

1986)။

အမ�ကိစ�များကို

ဘာသာေရး၊

ကိုးကွယ်

ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ ပုဂ�ိုလ်များကို လည်းေကာင်း၊ ဘာသာေရးလ�မ်းမိုးမ�
မ�ှိသည့်

တရားေရးစီရင် ေရးစနစ်များကိုလည်းေကာင်း

တစ်�ပိုင်တည်း အသံုးြပု၍လည်းေကာင်း ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်းမ�ြပုသည့်
အေနအထားတွင် legal hybridity ြဖစ်မ�ကို ေတွ�ရေလ့�ှိသည်။
နိဂံုး
ဤေဆာင်းပါးတွင် မွန်ေကျးရွ ာသူ/သားတိ၏
ု ့ ေနစဉ်လူ
မ�ဘဝများတွင်
့
ရပ်ရွာေအးချမ်းသာယာေရး�ှင့် အြငင်းပွားမ�ြပဿနာများကို ရင်ဆိုင်
ေြဖ�ှင်းရာတွင်ရင်းြမစ်မတူညီသည့်ဥပေဒများေရာေ�ှာေပါင်းစပ်
အသံုးြပုသည့် အေြခအေန (legal hybridity) ကို သ�ုပ်ေဖာ်တင်ြပခဲ့ပါ
သည်။ စာေရးသူ၏ အဓိကတင်ြပချက်မှာ ြမန်မာ�ိင
ု ် ငံ အထူးသြဖင့် မွန်
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ြပည်နယ်အတွင်း legal pluralism �ှင့် legal hybridity ေလ့လာမ�
နယ်ပယ်တွင် ဘာသာေရး�ှင့် သဘာဝလွန်ြဖစ်ရပ်များဆိုင်ရာ ယံု�ကည်
မ�များကို ထည့်သွင်းေလ့လာမ�ြပုရန် အလွန်ပင်အေရး�ကီးေ�ကာင်းပင်
ြဖစ်သည်။

အမှန်တကယ်

လိုက်လံေလ့လာြခင်း၊

ြဖစ်ပျက်ေနခဲ့သည့်

အမ�ကိစ�များကို

အြငင်းပွားစရာကိစ�များ

ပံု မှန်ေြဖ�ှင်းပံု ၊

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအား လက်ေတွ�လုပ်ေဆာင်ပံု�င
ှ ့် ေဒသခံရွာသူ
ရွ ာသားတိ၏
ု ့ အြမင်သေဘာထားများတိကိ
ု ့ ု ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာသံုးသပ်ြခင်း
လုပ်ြခင်းအားြဖင့် ဤေလ့လာမ�နယ်ပယ်တွင် ဘာသာေရး�ှင့် သဘာဝ
လွန်ြဖစ်ရပ်များဆိုင်ရာ ယံု�ကည်မ�များ အေရးပါပံုကို ထင်ထင် �ှား�ှား
ပင်ေတွ� ြမင်ခ့ရ
ဲ သည်။ တရားေရးမ�ိုင် ဗဟုဝါဒီ အြမင်ြဖင့်ချဉ်းကပ်ရာ
တွင် လူမ�အသိုက်အဝန်းတစ်ရပ်အတွင်း တရားမ�တမ�ကို �ှာေဖွ�က
သည့်ြဖစ်စဉ်အေပါ်

ြပ�ာန်းစံ�န
� ် းဥပေဒများ၊

ယံု�ကည်တန်ဖိုးထားမ�

များ�ှင့် အမှန်တကယ် လက်ေတွက
� ျင်သ
ို ့
လ�မ်းမိုးမ�အတိုင်း
့ ံုးမ�တ၏
အတာများကို ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာေလ့လာသံုးသပ်မ�ြပုရန် အေရး�ကီးသည်။
�ိင
ု ်ငံေတာ်အစိုးရ၏ တရားစီရင် ေရးစနစ်များအစား မိမိတို ့ ရပ်ရွာ
အတွင်းတွင်ပင်

အမ�ကိစ�များကို

ေနြပည်သူများ

ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှ င်းရန်

အဘယ်ေ�ကာင့်

ေကျးရွ ာအဆင့်မှာပင်

ေကျးလက်

စိတ်အားထက်သန်ပံု၊

ြပဿနာများကို

မည်ကဲ့သို ့

�ကိုးစားေြဖ�ှင်းပံုတကိ
ို ့ ုလည်း ဤေဆာင်းပါးတွင် ေဖာ်ထုတ်ေလ့လာမ�
ြပုထားပါသည်။

ရပ် ရွာအတွင်း

ရင်းြမစ်မတူညီသည့်

ြပဿနာများ

စံ�န
� ်းဥပေဒများ

ေြဖ�ှ င်းရာတွင်
ေရာေ�ှာေပါင် းစပ်
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အသံုးြပု�ကသည်ကို ေတွ�ရသည်။ အြငင်းပွားစရာ အမ�ကိစ�များ ေပါ်
ေပါက်လာသည့်အခါ အစိုးရ၏တရားစီရင်ေရးစနစ် ေအာက်အဆင့်
ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းမှ အထက်သို အဆင်
့
့ဆင့်တက်၍ ေြဖ�ှင်းမ� ြပု
�ကသည်ဟု ရွ ာသူရွာသားများက တရားဝင် မည်သပင်
ို ့ ဆိုလင့်ကစား
လက်ေတွ�တွင် ယဉ်ေကျးမ� �ှင့် ဘာသာေရး ဆိုင်ရာ (နတ်၊ ေဗဒင်
နက�တ်ဆရာများ၊ ဘုန်း�ကီး၊ တိုင်းရင်းေဆးဆရာများထံမှ ) အကူအညီ
များ ရယူ ေြဖ�ှင်းမ� ြပု�ကေ�ကာင်း ေတွရ
� သည်။
အမ�ကိစ�များကို ေြဖ�ှင်းမ�ြပုသည့် ြဖစ်စဉ်ကို အေသးစိတ်�ှင်း
လင်းမ�ြပုရာတွင် ေခတ်သစ်နည်းပညာများ�ှင့် �ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ်း
များ၊ ဘာသာေရးဆိုင်ရာယံု�ကည်မ�များအ�ကား ဆက်စပ်မ�ကို သ�ုပ်
ေဖာ်တင်ြပခဲ့သည်။ ေကျးရွ ာသူရွာသားများသည် အချို �ေသာ အမ�ကိစ�
များ ေြဖ�ှင်း ရာ၌ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ကဲ့သေသာ
ို ့
ဆို�ှယ်မီဒယ
ီ ာကို အသံုး
ြပုရန် စိတ်အားထက်သန်�ကေ�ကာင်းေတွ�ရသည်။ ယင်းကဲ့သေသာ
ို ့
နည်းပညာအသံုးြပုမ�များကို
ယံု�ကည်မ�များ�ှင့်

များေသာအားြဖင့်

ေပါင်းစပ် ၍

ဘာသာေရးဆိုင်ရာ

ြပဿနာေြဖ�ှ င်းေလ့�ှိ�ကသည်။

ေလာကုတ�ရာ�ှင့် သဘာဝလွနစ
် ွမ်းအားများအေပါ် ရွ ာသူရွာသားများ၏
အေလးထားယံု

�ကည်မ�များသည်

ေနစဉ်လူေနမ�ဘဝများ၊

ရပ်ရွာအတွင်း

လုပ်ေဆာင်ချက်များတွင်

၎င်းတို ့

ထင်ဟပ်လျက့်

�ှိသည်။ အတိတဘ
် ဝ ေကာင်းမ�၊ မေကာင်းမ�တို�ှ့ င့် ဆက်စပ်သည့်
ကုသိုလ်ကံ၊

အကုသလ
ို ်ကံတအေပါ်
ို ့

ေဗဒင်ဆရာများ၊

ယံု�ကည်မ�၊

ဘုန်း ေတာ်�ကီးများတိ၏
ု့

ေမှာ်ပညာ�ှင့်

တန်ခိုးစွမ်းအားအေပါ်
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ယံု�ကည်သက်ဝင်မ�တက
ို ့

ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏

အမ�ကိစ�များေြဖ�ှ င်းသည့်

အမူအကျင့်များအေပါ်

လ�မ်းမိးု မ�

�ှိ�ကသည်။ ဘာသာေရး�ှင့် သဘာဝလွန် စွမ်းအားများအေပါ် ယံု�ကည်
ကိုးစားမ�က အမ�ကိစ္ စြပဿနာများ ေြဖ�ှင်းရန် �ိင
ု ်ငံေတာ်အစိုးရ၏
တရားစီရင်ေရး ယ��ရားများကို ေကျးရွ ာသူရွာသားများ သွားေရာက်
အသံုးမြပုလိုြခင်း

အေ�ကာင်းရင် းများထဲမှ

အလွန်သိသာသည့်

အေ�ကာင်းရင်းတစ်ခု ြဖစ်သည်။ ေလာကုတ�ရာ�ှင့် သဘာဝလွန်စွမ်း
အားများအေပါ် ယံု�ကည်မ�သည် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများအေပါ် အား
ကိုးလိုစိတ် မ�ှိ�ကြခင်းထက် အချို �ေသာကိစ�များ အထူ းသြဖင့် မိဘ
အရိပ်ေအာက်မှ အ�ကိမ်ဖန်များစွာ ထွက်ေြပးေနသည့် မိန်းကေလး
ကဲ့သို ့ ြဖစ်ရပ်များကို

ပံုမှန်အစိုးရတရားစီရင်ေရးယ��ရားများသံုး၍

ေြဖ�ှင်းမ� မြပု�ိင
ု ်ဘဲ ဘာသာေရး ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ နည်း
လမ်းများ အသံုးြပုေြဖ�ှင်း မှသာ ထိေရာက်မည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆ�က
ြခင်း ြဖစ်သည်။
အ�ှစ်ချုပ် ရလ�င် ဤသုေတသနြပုေလ့လာမ�တွင် မွန်ေကျးလက်
ေတာရွ ာတစ်ရွာအတွင်း ပံုမှန် အမ�ကိစ�များေြဖ�ှင်း ရာ၌ ရင်းြမစ် မတူ
ညီသည့် ဥပေဒများ မည်ကဲ့သို ့ ေရာေ�ှာေပါင်းစပ် (legal hybridity)
အသံုးြပု�ကသည်ကို ပံုေဖာ်တင်ြပခဲ့ပါသည်။ ဤစာတမ်းမှ ေတွ� �ှိချက်
များကို

ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံအတွင်း

လုပ်ေဆာင်ချက်များတွင်

တရားေရးက�ြပုြပင် ေြပာင်းလဲေရး

ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင်ေ
့ �ကာင်း

စာေရး

သူအေနြဖင့် အ�ကံြပုအပ်ပါသည်။ ေကျးလက်ေတာရွ ာများအတွင်း
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ကျန်းမားေရး�ှင့် အြခားအြငင် းပွားစရာ အမ�ကိစ�များကို တာဝန်ယူကိုင်
တွယ်ရသည့် အစိုးရတာဝန်�ှိပုဂ�ိုလ်များအေနြဖင့် မွန် ေကျးရွ ာများ�ှိ
လက်ေတွ�အမ�ေြဖ�ှင်းေရးနည်းစနစ် များကို နားလည်ထားရန် လိုအပ်
သည်။ ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံအပါအဝင် ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးကျင့်သံုး �ကသည့်
အေြခအေနတစ်ရပ်တွင် ဘာသာေရး �ှင့် �ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ်းအစဉ်
အလာများအေပါ် ယံု�ကည်တန်ဖိုးထားမ�များ၏ အခန်းက�ကိုလည်း
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ေ�ကာင်းလည်း တင်ြပလိုပါသည်။ ထိုသို ့
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင်

ြပည်သူလူထုသည်

တူညသ
ီ ည့်လူမျိုးစု

အဖွဲ�ဝင်များ�ှင့် တစ်ရွာတည်းတွင် စုေပါင်း ေနထိုင်�ကသည့်တိုင် အမ�
ကိစ�ြပဿနာများကို ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှ င်း�ကသည့်အခါ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး
ကို ပံုစံအမျိုးမျိုးြဖင့် ေရာေ�ှာေပါင်းစပ် အသံုးြပု�ကလိုသည့် သေဘာ
ထားများ�ှိ ေ�ကာင်း အသိအမှတ်ြပုြခင်းလည်း ပါဝင်မည် ြဖစ်သည်။
ကိုးကားထားသည့် ကျမ်းများစာရင်း
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မွနေ
် ကျးလက် ေတာရွ ာတစ် ရွာ၌ ပံုမှန် အမ�ကိစ�များ
ေြဖ�ှငး် ရာတွင် ရင်းြမစ်မတူညီသည့် ဥပေဒများ
ေရာေ�ှာေပါင်းစပ် အသံုးြပုသည့် အေြခအေန
(legal hybridity) ကို ေလ့လာြခင်း
လွင်လွင်မွန်
(ရတနာပံုတက�သိုလ်)

စာတမ်းအကျဉ်း
ဤစာတမ်းတွင် မွန်ြပည်နယ်အတွင်း�ှိ မွန်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ
အများစုေနထိုင်သည့် ေကျးရွ ာတစ်ရွာတွင် ပံုမှန်အားြဖင့် တရားဥပေဒ
ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ�ေပးသည့် အေြခအေနများကို ေလ့လာတင်ြပထား
ပါသည်။ အဆိုပါ ေလ့လာခဲ့သည့် ေကျးရွ ာသည် လူမျိုးေရးဆိုင်ရာ
ပဋိပက�များ ြဖစ်ပွားလျက်�ှိသည့် ကာလများအတွင်း အစိုးရ၏ ထိန်း
ချုပ်မ� ေအာက်တွင် �ှိခဲ့ေသာ်လည်း ေကျးရွ ာသားအချို �သည် ၁၉၈၈
သပိတ်များတွင် လ�ပ်�ှားပါဝင်ခဲ့�က�ပီး အချို � မှာ တိုင်းရင်းသားလက်
နက်ကိုင်အဖွဲ�များ�ှင့် အဆက်အသွယ်များ �ှိခ့သ
ဲ ည်။ ၂၀၁၆ ခု�စ
ှ ်
အတွင်း စာေရးသူကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်းေလ့လာခဲ့သည့် ေတွ� �ှိချက်များ
အေပါ် အေြခခံလ ျက် ေကျးရွ ာသူေကျးရွ ာသားများသည် တရားဥပေဒ
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ဆိုင်ရာ အမ�ကိစ�များကို ရပ်ရွာအတွင်း�ှိ ရွ ာသူ�ကီး၊ ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်
ေရးမ�း

များ�ှင့်သာ

ေြဖ�ှ င်းလို�ကသည့်

ေြပာလိုပါသည်။

အဆင့်ြမင့်

ေ�ကာက်ရွံ�၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊
ဗဟုသုတ

သေဘာဆ���ှိေ�ကာင်း
အာဏာပိုင်များကို

တရားဥပေဒ�ှင့်

နည်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ပတ်သက်သည့်

ဘာသာေရးဆိုင်ရာ

ယံု�ကည်မ�များေ�ကာင်ေ
့ သာ်လည်းေကာင်း၊

ဆင်းရဲမွဲေတမ�

ေ�ကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ �ှက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ၎င်းတို ့ ေတွ�
�ကံု ရသည့် အမ� ကိစ�များအတွက် ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံေတာ် အစိုးရ၏ တရား
ေရးယ��ရား အေဆာက်အအံုများကို အသံုးြပု၍ ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်းမ�
မြပုလို�ကေပ။ တစ်�ပိုင်တည်းတွင် ရပ်ရွာအတွင်း အမ�ကိစ�များ ေြဖ
�ှင်းရာ၌ ရင် းြမစ်မတူညီသည့် ဥပေဒများ ေရာေ�ှာေပါင် းစပ် အသံုးြပု
သည့် အေြခအေန (legal hybridity) များကို ေတွ�ရသည်။ အမ�ကိစ�ရပ်
များစွာအတွက် ဥပေဒများ၊ ဓေလ့ထံုးတမ်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်း
ကမ်းများ၊ ဘာသာေရးအဆံုးအမများ �ှင့် ဆို�ှယ်မီဒယ
ီ ာများကို ေရာ
စပ်အသံုးြပု

ေြဖ�ှင်းမ�ြပုလျက်

�ှိ�ကသည်။

အထူးသြဖင့်

ရပ်သူရွာသားများ၏ ကျန်းမာေရး�ှင့် လူမ�ေရးဆိုင်ရာ ြပဿနာများကို
ေြဖ�ှင်းရာတွင်လည်းေကာင်း၊
ေလျာ့ပါးေစရန်
ယံု�ကည်

၎င်းတိ၏
ု့

စိုးရိ မ်စိတ်များ

ြပုလုပ်ရာတွင်လည်းေကာင်း

ဘာသာေရးဆိုင်ရာ

သက်ဝင်မ�များ�ှင့်

ေဗဒင်ဆရာဆရာမ
အခန်းက�

ဘုန်းေတာ်�ကီး၊

စသည့်

အေရးပါပံုကို

ဗိေ��ာဆရာဆရာမ၊

ဘာသာေရးဆိုင်ရာပုဂ�ိုလ်များ၏

ဤစာတမ်းတွင်

တင်ြပထားပါသည်။
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ထိအြပင်
ု့
အထူးသြဖင့် လူငယ်များသည် ၎င်းတိရင်
ု ့ ဆိုင်ေနရသည့်
အြငင်းပွားမ�မ ျား၊

ရာဇဝတ်မ�များတွင်

အသာရရန်

အထူးသြဖင့်

ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ကဲ့သေသာ
ို ့
ဆို�ှယ်မီဒယ
ီ ာများကို အသံုးြပုလာ�ကသည်။
နိဒါန်း
ဤစာတမ်းတွင်

မွန်ြပည်နယ်အတွင်း�ှိ

မွန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ

အများစုေနထိုင်သည့် ေကျးရွ ာတစ်ရွာတွင် ပံုမှန် တရားဥပေဒ�ှင့် လံုြခံု
ေရးဆိုင်ရာ ဝန် ေဆာင်မ�ေပးသည့် အေြခအေနများကို ေလ့လာတင်ြပ
ထားပါသည်။

အေသးစားအမ�ကိစ�များကို

ကွင်းဆင်းေလ့လာခဲ့သည့်
ေကျးရွ ာသူရွာသားများသည်
�ိင
ု ်ငံေတာ်

အစိုးရ၏

ေြဖ�ှင်းြခင် းထက်

စာေရးသူကိုယ်တိုင်

ေတွ� �ှိချက်များအေပါ်

အေြခခံလျက်

တရားဥပေဒဆိုင်ရာ

အမ�ကိစ�များကို

တရားစီရင်ေရး

ယ��ရားများကို

ရပ်ထဲရွာထဲတွင်သာ

အသံုးြပု

ေြဖ�ှ င်းလို�ကသည့်

သေဘာဆ���ှိေ�ကာင်း ေြပာလိုပါသည်။ အဆင့်ြမင့် အာဏာပိုင်များကို
ေ�ကာက်ရွံ�၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊
ဗဟုသုတနည်း၍

တရားဥပေဒ�ှင့်

ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ယံု�ကည်မ�များေ�ကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ပတ်သက်သည့်

ဘာသာေရးဆိုင်ရာ
ဆင်းရဲမွဲေတမ�

ေ�ကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ �ှက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ေကျးရွ ာသူ
ရွ ာသားတိသည်
ု့
၎င်းတိအမ�
ု ့ ကိစ�များကို အစိုးရ၏ တရားေရးယ��ရား
အေဆာက်အအံုများတွင် လာေရာက်ေြဖ�ှင်းြခင်း မြပုလို�ကေပ။ �ကီး
ေလးသည့် ရာဇဝတ်မ�များကို ရပ်ရွာအဆင့်တွင် ေြဖ�ှင်းမ�ြပုြခင်းသည်
သင့်ေတာ်သည့် လုပ်ရပ်တစ်ခု မဟုတ်မှန်း သိ�ကေသာ်လည်း ရပ်ရွာ
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အတွင်း�ှိ ေခါင်း ေဆာင်များကို ယံု�ကည် သက်ဝင်�ကသည့်အေလျာက်
အမ�ကိစ�များကို ရပ်ထဲရွာထဲတွင် ည�ိ�ိင
� ်းေြဖ�ှင်းရန်ကိုပ င် �ကိုးစားလုပ်
ေဆာင်ေလ့�ှိ�ကသည်။
ရွ ာသူရွာသားများသည် ၎င်းတိ၏
ု ့ အမ�ကိစ�များကို ရပ်ရွာအဆင့်
တွင်ပင် ေြဖ�ှင်းတတ်�ကေသာ်လည်း ရပ်ရွာအဆင့်ထက် ေကျာ်လွန်
သည့် ဥပေဒဆိုင်ရာ အကိုးအကား အမျိုးမျိုးကို ေရာေ�ှာေပါင် းစပ်
အသံုးြပုသည့် ပံုစံကို အသံုးြပုတတ်သည့် အေြခအေနကို ေတွ�ရသည်။
ယင်းတွင် ဥပေဒများ၊ ဓေလ့ထံုးတမ်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊
ဘာသာေရး အဆံုးအမများ �ှင့် ဆို�ှယ်မီဒယ
ီ ာများတိကိ
ု ့ ု ေရာစပ်အသံုး
ြပုြခင်းလည်း ပါဝင်သည်။ အထူးသြဖင့် ကျန်းမာေရး�ှင့် လူမ�ေရးဆိုင်
ရာ ြပဿနာများကို ေြဖ�ှင်းရာတွင် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ယံု�ကည်သက်
ဝင်မ�များ�ှင့် ဘုန်း ေတာ်�ကီး၊ ဗိေ��ာဆရာဆရာမ၊ ေဗဒင်ဆရာဆရာမ စ
သည့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ပုဂ�ိုလ်များ၏ အခန်းက� အေရးပါပံုကို ဤ
စာတမ်းတွင် တင်ြပထားပါသည်။ ရွ ာသူရွာသားများ၏ စိုးရိမ်စိတမ
် ျား
ေလျာ့ပါးေစရန် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ သွန်သင်မ��င
ှ ့် မွန်�ု းိ ရာအေလ့အထ
များတိက
ု ့ ြပုလုပ်ေပး�ိင
ု ်သည်။ အစိုးရတာဝန်�ှိ ပုဂ�ိုလ်များ�ှင့် ြပည်သူ ့
စစ်အဖွဲ�များတိက
ု့
လံုြခံုမ�ေပး�ကေသာ်လည်း ဘာသာေရး�ှင့် �ိုးရာ
ဓေလ့ဆိုင်ရာ ဆံုးမသွန်သင်မ�များကလည်း ရာဇဝတ်မ��ကီးများမှ မိမိတို ့
ရပ်ရွာကို ကာကွယ်ေပး�ိင
ု ်�ကမည်ဟု ယံု�ကည်�ကသည့် ရွ ာသူရွာသား
အများပင်�ှိသည်။ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရး တာဝန်များအြပင် ရပ်ရွာ
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အတွင်း�ှိ �ိုးရာကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ ကိစ�ဝိစ�များတွင် ရပ်ေကျး
အဆင့် အစိုးရအာဏာပိုင်များ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်�ကသည်။
ကွင်းဆင်းေလ့လာခဲ့သည့် ရွ ာသည် လူမျိုးေရးဆိုင်ရာ ပဋိပက�မ ျား
ြဖစ်ပွားေနခဲ့သည့် ကာလများတွင် ြမန်မာအစိုးရ၏ ထိန်းချုပ်မ�ေအာက်
တွင် �ှိခ့ေ
ဲ သာ်လည်း အစိုးရ�ှင့် ရွ ာသူရွာသားများ၏ ဆက်ဆံေရးမှာ
အတိုက်အခံအေနအထား ထိလွယ်�ှလွယ်သည့် အေနအထားတွင် �ှိ
သည်။ ၁၉၈၈ သပိတ်အေရးအခင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့�ကသည့် ရွ ာသူရွာသား
များ �ှိသကဲ့သို ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ� (EAO) များတွင် ဝင်
ေရာက်တာဝန်ယူေန�ကသည့် ေဆွမျိုးအရင်းအချာများ�ှိသည့် ရွ ာသူ
ရွ ာသားများ၊ ယင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ�များ�ှင့် အဆက်အသွယ်�ှိသည့်
ရွ ာသူရွာသားများလည်း �ှိသည်။ အစိုးရ၏ တရားစီရင်ေရးယ��ရား
အေပါ် ရပ်သူရွာသားများ ယံု�ကည်မ�အနည်းငယ်သာ �ှိ�ကသည်။ မွန်
ေကျးရွ ာသူရွာသားများသည် ဗုဒဘ
� ာသာကို ယံု�ကည် ကိုးကွယ်�က�ပီး
�ိုးရာနတ်၊ သဘာဝလွန် အြဖစ်အပျက်များ�ှင့် သံသရာတစ်ေလ�ာက်
အ�ကိမ်�ကိမ် အဖန်ဖန် ြပည်လည်ေမွးဖွားသည့် အယူအဆတိကိ
ု ့ ုလည်း
သက်ဝင်ယံု�ကည်�ကသည်။ အဆိုပါ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�များက ၎င်းတို ့
ရင်ဆိုင်�ကရသည့် ြပဿနာများကို ရပ်သူ ရွာသားများ ေြဖ�ှင်းသည့်
နည်းလမ်းအေပါ် �ကီးမားသည့် သက်ေရာက်မ��ှိသည်။ ြမန်မာ�ိင
ု ်ငတ
ံ ွင်
�ိင
ု ်ငံေရး ြပုြပင် ေြပာင်းလဲမ�မ ျား ြဖစ်ထွန်း ေပါ်ေပါက်လာသည်�င
ှ ့်အမ�
စီးပွားေရးအေြခအေနများလည်း

တိုးတက်လာသည်။

ြပည်သူ

လူထုအတွင်း အင်တာနက်�င
ှ ့် မိုဘိုင်းဖုန်းအသံုးြပုမ�လည်း တိုးတက်
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များြပားလာသည်။ ယင်းသို ့ အင်တာနက် အသံုးြပုမ�များလာသည်�င
ှ ့်
တစ်�ပိုင်နက် အြငင်းပွားမ�မ ျား ေြဖ�ှ င်းရာတွင် ေကျးရွ ာသူေကျးရွ ာ
သားများသည် အင်တာနက် ဆို�ှယ်မီဒယ
ီ ာများကိုလည်း စတင်အသံုး
ြပုလာ�ကသည်။
ဤ စာတမ်းကို ၂၀၁၆ ခု�စ
ှ ် ဧ�ပီ�င
ှ ့် ေအာက်တိုဘာလ အတွင်း
ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာ 11တွင် ြပုလုပ်ခသ
့ဲ ည့် ကွင်းဆင်းေလ့လာမ�များ
10

အေပါ် အေြခခံထားပါသည်။ အရည်အေသွး အသားေပး သုေတသန
နည်းလမ်း (qualitative research methods)များကို အသံုးြပုထား�ပီး
�ိင
ု ်ငံေရး�ှင့်

ဥပေဒေရးရာဆိုင်ရာ

မ�ုဿေဗဒမှ

သီဝရီများအေပါ်

အေြခခံသံုးသပ် ထားပါသည်။ ေကျးရွ ာအတွင်း �ှိ အေသးစိတြ် ပဿနာ
များကို နားလည်သေဘာေပါက်ရန်အတွက် အေသးစိတ် ��ိက်�က
ိ � ်ခ�တ်
ခ�တ် ေမးြမန်းရသည့် အင်တာဗျူးများ (in-depth interviews)၊ အဓိက
ကျသည့်

လူပုဂ�ိုလ်များကို

informant

interviews)�ှင့်

ေမးြမန်းသည့်

အင်တာဗျူးများ

ရွ ာသူရွာသားများ၏

(key

အေတွ�အ�ကံုကို

ြပန်လည်သံုးသပ် သင်ခန်းစာရယူသည့် နည်းလမ်းများ (participatory
learning appraisal methods) တိကိ
ု ့ ု အသံုးြပု၍ သုေတသနလုပ်ခဲ့ပါ

သည်။ အင်တာဗျူး အေမးအေြဖေပါင်း အခု ၈၀ ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာ�ှိ ရွ ာသူ/သားများသည် မွန်�ု းိ ရာပံုစံအတိုင်း ေန
11ကွင်းဆင်းေလ့လာမ�များကို

EverJust သုေတသနစီမံကိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု

အေနြဖင့် လုပ်ေဆာင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည် (စာစဉ်မိတ်ဆက်တွင် �ကည့်ပါ)။ လံုြခံုေရး
အလိငှ
ု ့ ာ ေကျးရွ ာ၏ အမည်မှန်ကို ေြပာင်းလဲေဖာ်ြပထားပါသည်။
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အိမ်များေဆာက်လုပ်ြခင်း၊

မွ န်စာေပသင်တန်းများ

ပံုမှန်ြပုလုပ်

တတ်ြခင်း စသည်ြဖင့် ၎င်းတိ၏
ု ့ မွန်အမျိုးသား�ကန်အင်လက�ဏာ�ှင့်
ယဉ်ေကျးမ�ကို ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေ�ှာက်�ကသည့်အတွက် ဤရွ ာတွင်
ကွင်းဆင်းေလ့လာမ�လုပ်ရန် ေရွ းချယ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ထိအြပင်
ု့
ရွ ာသူ
ရွ ာသားများသည် ဗုဒဘ
� ာသာဝင်များ ြဖစ်�က�ပီး မွန်�ု းိ ရာနတ်ကိုးကွယ်
ယံု�ကည်မ�လည်း �ှိ�ကသည်။ သထံု-ေမာ်လ�မိုင် အေဝးေြပးလမ်းမ
�ကီး�ှင့်

ကပ်လျက်တည်�ှိေနသည့်အတွက်

အထူးစိုးရိမ်စ ရာ

မလိုဘဲ

လံုြခံုေရးအတွက်

ကွင်းဆင်းေလ့လာမ�ကို

အလွယတ
် ကူ

ြပုလုပ်�င
ိ ု ်သည်။
ဤစာတမ်းတွင် သီဝရီအေနြဖင့် legal hybridity အယူအဆကို
အသံုးြပုထားပါသည်။ ယင်းသည် မ�ုဿေဗဒ�ှင့် လူမ�ေဗဒ ဘာသာရပ်
ေလ့လာမ�

ေခါင်းစဉ်တစ် ခုြဖစ်သည့်

ဗဟုမ�ိုင်တရာေရး

(legal

pluralism)အေ�ကာင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေဆွးေ�ွး ချက်များမှ ြဖစ် ထွန်း

ေပါ်ေပါက်လာသည့် အယူအဆတစ်ခု ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ�ိင
ု ်င�
ံ ှိ အေြခ
အေနကို ေလ့လာဆန်းစစ်ထားသည့် ဤစာတမ်းသည် legal hybridity
အေ�ကာင်း စာေပအခန်းက�အတွက် တစ်တပ်တစ်အား အေထာက်
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အကူြပု�ိင
ု ်မည် ြဖစ်သည် 12။ မျက်ြမင်လက်ေတွ� ေလ့လာမ�များအေပါ်
11

အေြခခံ ၍ မွန်ေကျးလက်ေတာရွ ာတစ်ရွာတွင် ဥပေဒအမျိုးမျို းကို မည်
ကဲ့သို ့

ေရာေ�ှာေပါင်းစပ်

ဤစာတမ်းမှ

အသံုးြပု�ကသည့်

တင်ြပထားပါသည်။

အေ�ကာင်းကို

ယခုေလ့လာမ�သည်

ေယဘုယျအားြဖင့် တရားေရးမ�ိုင် ဗဟုဝါဒ ပညာရပ်ဆိုင်ရာေဆွး
ေ�ွးမ�ေဘာင်အတွင်း အကျံုးဝင် ေသာ်လည်း တရာေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒ
အတွင်း ဘာသာေရးကိုးကွယယ
် ံု�ကည်မ�၏ ြမင်သာသည့်အခန်းက�
�ှင့် အထူးသြဖင့် ဆက်စပ်မ� �ှသ
ိ ည်။ တရားေရး မ�ိုင် ဗဟုဝါဒ
အေ�ကာင်း ေဆွးေ�ွး�ကသည့်အခါ ဘာသာေရး၏ အခန်းက�ကို
12 ၁၉၆၂ ခု�ှစ်မစ
ှ ၍ အာဏာရယူခသ
ဲ့ ည့် တပ်မေတာ်အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်မ��ှင့် �ိုင်ငံေရး

အေြခအေနများေ�ကာင့်

အချိန်ေတာ်ေတာ်�ကာသည်အထိ

ြမန်မာ�ိုင်ငံအတွင်း

ဘာသာေရးအေ�ကာင်း သုေတသနကို အကန်အသတ်
�ှင့သ
် ာ ြပုလုပ်�ိုင်ခဲ့�ကသည်။
့
ယခင်က သုေတသနြပုလုပ်သူများသည် အဟန်အတားများစွ
ာ�ှင့် �ကံုေတွ�ရေလ့�ှိသ
့
ည်။ တက�သိုလ်ေကျာင်းများကိုလည်း ပိတ်ထားခဲ့�က�ပီး ဖွင့်ထားသည့် အချိန်များ
တွင်လည်း နီးကပ်စွာ ေစာင့်�ကည့်ခံရေလ့�ှိသည်။ �ိုင်ငံြခားသုေတသီပညာ�ှငမ
် ျား
အထူးသြဖင့် ကန်သတ်
ခံရေလ့�ှိ�ပီး လံုြခံ ုေရးအေြခအေနေ�ကာင့် ၎င်း တို ေတွ
�ဆံုေမး
့
့
ြမန်းလိုသူများကို အထူးဂ�ုြပုေရွ းချယ်ရေလ့�ှိသည်။ ထိေ�ကာင်
ု့
့ ြမန်မာ့အေရးေလ့
လာမ� နယ်ပယ်တွင် လွ တ်လပ်စွာ ကိုးကွယ် ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ သုေတသနမှာ အလွန်
ပင်အားနည်းေနေသးသည်။ ကံေကာင်းေထာက်မစွာပင် ၂၀၁၀ ေရွ းေကာက်ပွဲများ
ြပုလုပ်�ပီး ချိန်ကစ၍ ပညာရပ်ဆိုင်ရာေလ့လာမ�များ ြပုလုပ်ရန်အတွက် အေြခအေန
ေကာင်းများဆီ

စတင်

ကူးေြပာင်းလာ�ပီြဖစ်သည်။

သတင်းအချက်အလက်များ

ရယူရန်အခွင့အ
် လမ်းများ၊ ဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းများ သိသိသာသာ တိုးတက်
ေကာင်းမွန်လာ�ပီး ေနာက်ထပ်ေလ့လာမ�များ�ှင့် စာအုပ်စာတမ်းများ ပိုမိုထွက်�ှိလာ
မည်ဟု ေမ�ာ်လင့်ရသည်။
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ထည်သ
့ ွင်းစဉ်းစားမ�မှာ နည်းေနေသးသည်ဟု ဆန်းဘတ်ဂ် (Sand-berg
2015) က

ဆိုဖူးသည်။ �ှား�ှားပါးပါး တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် ရွက်လျက်�ှိသည့်
ို ့
အဖွဲ�
မက်စ်ပလန်က် အင်စတီကျု (Max Planck Institute) ကဲ့သေသာ
အစည်းများကသာ

၂၀၀၀

ြပည့်�စ
ှ ်မှစ၍

ဗဟုတရားေရးမ�ိုင်

အသိုက်အဝန်း 13အတွင်း ဘာသာတရား�ှင့်ဘာသာတရားမှ
12

ြပ�ာန်း

သည့် ဥေပေဒများ၏ အခန်းက�ကိုအေလးေပးေလ့လာခဲ့�ကသည်။
အာ�ှတိုက်ဘက်တွင် ဟူစိန် (Hussain, 2011)၏ အေ�ှ �ေတာင်အာ�ှ
ေဒသအတွင်းမှ ဗဟုမ�ိုင်တရားေရး ေလ့လာေတွ� �ှိချက်များ၊ မို းရ်
� မှ ေလ့လာထားမ�များစသြဖင့် တရားေရး
(Moore 1993) ၏ အိ�ိယ
မ�ိုင်ဗဟုဝါဒ�ှင့် ဘာသာေရးအဆက်အစပ်ကို အဓိကထားေလ့လာ
ခဲ့သည့်

ေလ့လာေတွ� �ှိချက်များသည်

ဤအေ�ကာင်း

သုေတသန

အနည်းအကျဉ်းထဲမှ အေရး�ကီးသည့် ေလ့လာေတွ� �ှိချက်များြဖစ်�က
သည်။ ဘာသာတရားသည် တရားဥပေဒဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် သိသာ
ထင်�ှားသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအြဖစ် ပါဝင်ေနသည်ဟု ဟူစိန်�င
ှ ့်
မိုးရ်တ�ှ
ို ့ စ်ဦးစလံုး ေထာက်ြပခဲ့ �ကသည်။
ေ�ှ �တွင် ဤစာတမ်း၌ အဓိကအသံုးြပုသွားမည့် အေြခခံအယူ
အဆများကို
13

ပထမဦးစွာ

ေဆွးေ�ွးသွားပါမည်။

ထိေနာက်
ု့
တွင်

ဤစီမံကိန်းအေ�ကာင်းကို https://www.eth.mpg.de/3720186/pglp တွင်

�ကည့်���ိုင်သည်။ Benda-Beckmann �ှင့် Benda-Beckmann (2011) ေရးသား
သည့် ဗဟုမ�ိုင်တရားေရး�ှင့် အေနာက်ဆူးမား�တား�ှိ ဘာသာတရားအေ�ကာင်း
စာတမ်းကိုလည်း �ကည့်���ိုင်သည်။
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ကွင်းဆင်းေလ့လာခဲ့သည့် ေဒသ၏ သမိုင်းေ�ကာင်းေနာက်ခံအကျဉ်း
�ှင့်

မွန်ြပည်နယ်အတွင်း

ဘာသာတရား၏

မိတ်ဆက်တင်ြပသွားပါမည်။

အခန်းက�တိကိ
ု့ ု
ယင်းေနာက်တွင်မှ

အြငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ�များ၊
လူမ�ေရးြပဿနာများတိ�ှ
ု ့ င့်
လာေတွ� �ှိချက်များကို

ကျန်းမာေရး�ှင့်
ပတ်သက်သည့်

ေဖာ်ြပသွားပါမည်။

စာေရးသူ၏

ေလ့

ထိုသို ့ ေဖာ်ြပရာတွင်

အမ�ကိစ� ၂ ခု အေပါ်အေြခြပု�ပီး ယင်းအမ�ကိစ�မ ျား ေြဖ�ှ င်းပံုလမ်း
ေ�ကာင်းကို ဆွဲထုတ်ပံုေဖာ်တင်ြပသွားပါမည်။ စာတမ်း၏ အဆံုးပိုင်း
ြဖစ်သည့် ေဆွးေ�ွးချက်များ�ှင့် နိဂံုးအပိုင်းတွင် သုေတသနြပုေလ့
လာခဲ့သည့် အမ�ကိစ�ရပ်များကို ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံအတွင်း တရားေရးမ�ိုင်
ဗဟုဝါဒ

(legal pluralism) �ှင့် ဥပေဒများေပါင်းစပ်အသံုး ြပုြခင်း

(hybridity) အေလ့အထများ�ှင့် ဆက်စပ်ကာ ြခံုငံုခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာသံုး
သပ်ချက်များကို ေဖာ်ထုတ်တင်ြပသွားပါမည်။
ဗဟုမ�ိုင်တရားေရး (legal pluralism) �ှင့် ဥပေဒများေပါင်းစပ်
အသံုးြပုြခင်း (hybridity) သေဘာတရားအယူအဆ
လူမ�နယ်ပယ်အတွင်း တရားေရးစနစ် ၂ ခု သိမဟု
ု ့ တ် ၂ ခုထက်ပို၍
အ�ပိုင်တည်�ှိေသာအေြခအေနမျို းကို legal pluralism (ဗဟုမ�ိုင်
တရားေရး) ဟု အဓိပ�ာယ်ဖွင့ဆ
် ို ထားပါသည် (Pospisil 1971; Griffiths
1986, Moore 1986; Merry 1988)။
‘တရားစီရင်ေရးစနစ်

(legal

system)’

ေခတ်�ပိုင်စာေပများတွင်
ကို

ကျယ်ြပန်စွ့ ာ
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အဓိပ�ာယ်ဖွငဆ
့် ိုထား�ပီး ယင်းတွင် အစိုးရမှ အားေပးထားသည့် တရား
�ံုး�ှင့် တရားသူ�ကီးများပါဝင်သည့် တရားဝင်စနစ်များအြပင် အစိုးရ၏
တရားဝင်ဥပေဒေဘာင်အြပင်ဘက်�ှိ
နာရသည့် စံ�န
� ်း အေြခြပု

သက်ဆိုင်ရာလူအများ

လိုက်

ဥပေဒ စည်းမျဉ်းစနစ် (normative

ordering)များကိုလည်း ပါဝင်ထည့်သွင်းဖွ င့်ဆို�ကသည်။ ဥပမာအားြဖင့်

စက်�ု အ
ံ လုပ်�ု မ
ံ ျား၊ ေကာ်ပိုေရး�ှင်းများ�ှင့် တက� သိုလ်ေကျာင်းများ
စသည့် အဖွဲ�အစည်းများတွင် ဤကဲ့သို ့ စနစ်များ ထား�ှိေလ့�ှိ�ပီး
ယင်းစနစ်များတွင် စာြဖင့် ေရးသားထားသည့် လံုးေပါင် းြပ�ာန်း ဥပေဒ
များ၊ ခံု�ု းံ များ�ှင့် လံုြခံုေရးတပ်ဖွဲ�မ ျား ဖွဲ�စည်းပါဝင်�ကသည်၊ တစ်ခါ
တစ်ရံ �ိင
ု ်ငံေတာ်တရားစီရင်ေရးစနစ်ဖွဲ�စည်း ပံု�င
ှ ့် ပံုသ�ာန်တကိ
ို ့ ုပင်
ပွားယူအသံုးြပု�ကသည်များ�ှိ�ကသည် (Macaulay 1986; Henry 1983;
Merry 1988, 870)။

ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးအေ�ကာင်း

ေရးသားေြပာဆို�ကသည့်

အြခားေသာပညာ�ှင်များနည်းတူ ဟွတ်ကာ (Hooker 1975) သည်
လည်း တရားေရးမ�ိုင်ဗဟိုဦးစီးဝါဒ (legal centralism) ဝါ တရားစီရင်
ေရးစနစ်တစ်ခုတည်း�ှိ ေရး (singularity of law) �ှင့်ပတ်သက်သည့်
အယူအဆကို ေဝဖန်ထားသည်။ တရားေရးမ�ိုင်ဗဟိုဦးစီးဝါဒသည်
ဥပေဒ တစ်ခုတည်း၊ တရားစီရင်ေရးစနစ် တစ်ခုတည်းကိုသာ တရား
ဝင်သည်ဟု သတ်မှတသ
် ည့် အယူဝါဒြဖစ်သည်။ တရားေရးမ�ိုင်
ဗဟိုဦးစီးဝါဒ (legal centralism) တွင် ဥပေဒသည် အြခအေနကိုလိုက်၍
ေြပာင်းလဲ သွားြခင်း မ�ှိရ၊ �ိ ုင်ငံအတွင်း �ှိ �ိ ုင်ငံသားများအားလံုးအေပါ်
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တရားဝင်

လ�မ်းြခံုမ�

�ှိသည့်

စည်းမျဉ်း

ဥပေဒသများအြဖစ်

လည်းေကာင်း၊ အဖွဲ�အစည်း ရင်းြမစ်တစ်ခုတည်း ဆိုလိုသည်မှာ �ိင
ု ်ငံ
ေတာ်�င
ှ ့် ၎င်း၏လက်ေအာက်ခံအဖွဲ�အစည်းများမှ ြပ�ာန် းသည့် မူဝါဒ
များအြဖစ်လည်းေကာင်း �� ြ မင်�ကသည် (Hooker, 1975, 2)။ ဤကဲ့
သိ��
ု ့ ြမင်မ�မျို းသည် ယဉ်ေကျးမ�အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ စီးပွားေရး
အရေသာ်လည်းေကာင်း တူညီသည့် အသွင်အြပင် လက�ဏာ �ှိသည့်
လူမအ
� ဖွဲ�အစည်းထဲတွင် အလုပ်ြဖစ်ေကာင်း ြဖစ်�င
ိ ု ်ေသာ်လည်း ယင်း
ကဲ့သေသာလူ
ို ့
မ�အဖွဲ�အစည်းမျိုးကို အစိုးရအဖွဲ�များမှ ေဖာ် ေဆာင်ရန်
�ကိုးပမ်းေနမ�မ ျားမှလွဲ၍ လက်ေတွ�တွင် ေတွ� ြမင်�င
ိ ု ်ရန် မလွယ်ကူေပ
် ာ ၏အဆိုအရ ဤကဲ့သေသာ��
ို ့
ြမင်မ� မျိုး
(Hooker 1975, 2)။ ဟွတက
ကို လွန်လွနက
် ျူးကျူးအေလးထားလွန်းပါက လက်ေတွ� �ှင့် ေသွဖည်
သွား�ိင
ု ်�ပီး ဤသေဘာထားများသည်များေသာအားြဖင့် �ိင
ု ်ငံအများစု
၏ အေြခအေနကိုအမှန်တကယ် ထင်ဟပ်�င
ိ ု ်ြခင်း မ�ှိေပ။ အေ�ကာင်း
ေ�ကာင်းေ�ကာင့် �ိင
ု ်ငံေတာ်အစိုးရတစ်ရပ်၏ တရားစီရင်ေရးစနစ်သည်
ထိေရာက်မ�မ�ှိသည့်

အေနအထားမျိုး

လက်ေတွ�တွင်�ှိ�င
ိ ု ်သည်

(Hooker 1975, 1-2)။
ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံတွင်လည်း တစ်�ိင
ု ်ငံလံုးအတိုင်းအတာြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ မွန်
ြပည်နယ်အတိုင်းအတာြဖင့်ြဖစ်ေစ အြငင်းပွားမ�မ ျား ေြဖ�ှ င်းရာတွင်
ဥပေဒအမျိုးမျိုး၊ စံတန်ဖိုးထားမ�အဖံု ဖံု၊ အဖွဲ�အစည်းအစံုစံု မှ အကူအညီ
တိကိ
ု ့ ု ရယူအသံုးြပုလျက်�ှိေ�ကာင်းေတွ�ရသည်။ �ိင
ု ်ငံေတာ်အစိုးရ�ှင့်
၎င်းတိ၏တရားဝင်
ု့
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများသည် အများအားြဖင့် ခရီ း မ
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တွင်သည့်အတွက် အြခားေသာေြဖ�ှင်းနည်းများကိုသာ ရွ ာသူရွာသား
များ ပိုမိုေရွ းချယ်အသံုးြပု�ကသည်။ တရားဝင်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ
တစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ အထူးသြဖင့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာယံု�ကည်
တန်ဖိုးထားမ�များ၊

ဓေလ့ထံုးတမ်းများကိုလည်း

အားကိုးအသံုးြပု�ကသည့် အတွက် ယင်းတိမှ
ု ့ ာအလွန်အေရးပါသည့်
အခန်းက�တွင်

ပါဝင်လျက်

�ှိသည်။

ေခတ်ပညာတတ်များပင်

အမ�ကိစ�များ ေြဖ�ှင်းရာ၌ ဘာသာေရးအစဉ်အလာယံု�ကည်မ�များကို
ေပါင်းစပ်အသံုးြပု ေြဖ�ှ င်း�ကသည်။ အမ�ကိစ�များကို ဥပေဒအတိုင်း
အစိုးရ၏တရားစီရင် ေရးစနစ်
အဆင့်ဆင့်တက်၍

ေအာက်အဆင့်မှ

အထက်သို ့

ေြဖ�ှင်းမ� ြပု�ကသည်ဟု

ရွ ာသူရွာသားများမည်သပင်
ို ့ ဆိုေစကာမူ လက်ေတွတ
� ွင် ဘာသာေရး
အသိုင်းအဝိုင်း၊ သဘာဝလွန်ြဖစ်ရပ်မ ျားကို ကိုယတ
် ွယ်ေြဖ�ှင်း�ိင
ု ်သူ
များထံသို သွ
့ ားေရာက်အကူအညီေတာင်း�ကသည့် ရွ ာသူရွာသားအများ
အြပားပင် �ှိသည်။ ထိုအြပင်
အမ�ကိစ�များကို ယင်းကဲ့သို ့ တစ်ဆင့်�ပီး
့
တစ်ဆင့် ကိုင်တယ
ွ ်ေြဖ�ှင်းပံုများသည် တစ်သမတ်တည်း �ှိမေနသည်
ကိုလည်း စာေရးသူ ကွင်းဆင်းေလ့လာမ�ြပုစဉ်တွင် ေတွ� ခဲ့ရသည်။
မည်သပင်
ို ့ ဆိုေစကာမူ ဗဟုမ�ိုင်တရားေရး (legal pluralism)
ြဖစ်မ�ကို ေဒသအဆင့် တရားစီရင်ေရးစနစ် ၁ ခု၊ �ိ ုင်ငံေတာ်အဆင့်
တရားစီရင်ေရးစနစ် ၁ ခု စုစုေပါင်း ၂ ခု တစ်�ပိုင်တည်း တည်�ှိေန�က
သည်ဟု �ိုး�ိုး�ှင်း�ှင်း အဓိပ�ာယ် မဖွင့်ဆို�င
ိ ု ်ေပ။ ရံ ဖန်ရံခါ စည်းမျဉ်း
ဥပေဒများ၊ ဓေလ့ထံုးတမ်းများ၊ တရားေရးစနစ်များကို တစ်ချိန်တည်း

Legal hybridity in everyday justice provision | 121

တစ်�ပိုင်တည်း ေရာေ�ှာေပါင်း စပ်အသံုးြပု�ကသည့် အေြခအေနများ
လည်း �ှိ�င
ိ ု ်သည်။ ယင်းကဲ့သို ့ ဥပေဒများ ေရာေ�ှာေပါင်းစပ်အသံုးြပု
ြခင်းကို legal hybridity ဟုလည်းေကာင်း၊ သိမဟု
ု ့ တ် ဗဟုမ�ိုင်
တရားေရးအေ�ကာင်း ေရးသားထားသည့် ေ�ှာင်းပို င်းစာေပများတွင်
legal hybridization ဟုလည်းေကာင်း ေခါ်ေဝါ် သံုးစွဲ�ကသည် (ဆန်တစ်
ို ့

ု ်သည်)။
(Santos 2006) တွင်ေတွ� �ိင
ဤသုေတသနမှ �ှာေဖွေတွ� �ှိချက်များသည် ကလာ့က်�င
ှ ့် စတီဖန်
ု ့ တင်ြပခဲ့သည့် ဥပေဒများေရာေ�ှာေပါင်း
(Clark & Stephen 2009) တိမှ
ိ ု ်သည့် အဓိက
စပ်အသံုးြပုြခင် း (legal hybridity) အား ေတွ� ြမင်�င
အေြခအေန ၃ ရပ် ကို နားလည်ြခင် းဟူသည့် အယူအဆကို ေရာင်
ြပန်ဟပ်ပါသည်။ ပထမအေြခအေနမှာ လူမ�အဖွဲ�အစည်း တစ်ခုအတွင်း
�ှိ တရားစီရင်ေရးစနစ်တစ်ခုတွင် ကွဲြပားသည့် ဥပေဒြပ�ာန်း ချက်
အမျိုးမျို း

ဥပမာအားြဖင့်

ဓေလ့ထံုးတမ်းဆိုင်ရာ

ဥပေဒများ�ှင့်

�ိင
ု ်ငံေတာ်မှ တရားဝင်ြပ�ာန်းသည့် ဥပေဒပုဒမ
် များကို ေရာေ�ှာအသံုး
ြပုြခင်း ြဖစ်သည်။ ဒုတိယအေြခအေနမှာ လူမ�အဖွဲ�အစည်း တစ်ခု
အတွင်း တရားစီရင်ေရးစနစ်တစ်ခုထက်ပို တည်�ှိေန�ပီး တစ်ခါတစ်ရံ
အမ�တစ်ခုတည်းကိုပင် မတူညီသည့် တရား�ံုးများမှ အ�ပိုင်အမ� စီရင်
သည့် အေြခအေနမျို းြဖစ်သည်။ တတိယအေြခအေနတွင် hybridity ကို
တရားစီရင်ေရးက�တစ်ခုလံုးအတိုင်းအတာြဖင့် မဟုတ်ဘဲ တရား
ေရး ဆိုင်ရာအဖွဲ�အစည်း တစ်ဖွဲ�ချင်းစီ ၏ ကျင်သ
့ ံုးမ�အတိုင်းအတာ
သွင်ြပင်လက�ဏာတစ်ခု

အြဖစ်

�� ြမင်ြခင်းမျိုး

ြဖစ်သည်။
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ဤအေြခအေနတွင်

ဥပမာအားြဖင့်

ရဲအရာ�ှိ

သိမဟု
ု ့ တ်

ေဒသအာဏာပိုင်များက �ိင
ု ်ငံေတာ်မှ ြပ�ာန်းထားသည့် ဥပေဒ �ှင့်
ြပ�ာန်းထား�ှိြ ခင်းမ�ှိသည့်

ဓေလ့ထံုးတမ်းဆိုင်ရာ

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အမ�ကိစ�ေြဖ�ှင်း ရာတွင် အသံုးြပုြခင်းမျိုး
ြဖစ်သည်။ ဤသိြဖင်
ု ့ ့ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ�အစည်းများသည် ဥပေဒများကို
ေရာစပ်အသံုးြပုသည့် လုပ်ေဆာင်မ�မျိုးကို လုပ်ေဆာင်တတ်�ကသည်။
ံ စ်
Legal hybridity သည် တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒြဖစ်မ� ပံုစသ
တစ်ခုြဖစ်�ပီး

တရားစီရင် ေရးက�တွင်

ဥပေဒ�ှင်အ
့ ညီြဖစ်လ �င်

တရားဝင်သည် ယင်းသိုမြဖစ်
လ�င် တရားဝင်မဟုတ်ဟူသည့် အစဉ်
့
အလာသေဘာတရားကို စိန်ေခါ်လျက် ဥပေဒေဘာင်အတွင်း�ှိ နည်း
လမ်းများေရာ၊ ဥပေဒေဘာင်ြပင် ပ�ှိ ဆန်ကျင်
ဘက်နည်းလမ်းများကိုပါ
့
ေပါင်းစပ်အသံုးြပု

အမ�ကိစ�ေြဖ�ှင်းြခင်းမျိုး

ြဖစ်သည်ဟူ၍လည်း

ေကာင်း၊ ယင်းကဲ့သို ေြဖ�ှ
င်းရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ကူညီသူ အမျိုးမျိုး
့
မှာ ခန်မှ့ န်း၍ မရ�ိင
ု ်သည့် အေရအတွက်အထိ �ှိ�ိ ုင်သည်ဟူ ၍လည်း
ေကာင်း ဆန်တစ်
ို ့ (Santos 2006) က �� ြမင်သည် (Santos 2006, 46)။
မွန်ြပည်နယ်အတွင်း စာေရးသူြပုလုပ်ခဲ့သည့် သုေတသနတွင် ဤ
အချက်ကို ေတွ� �ှိရသည်။ အမ�တစ်ခုတွင် ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မဆ
� ိုင်ရာ
ဓေလ့ထံုးတမ်းများ၊ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်၊ (ဘာသာေရးလ�မ်းမိုးမ�မပါဘဲ) သမာ
သမတ်ကျစွာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ေစလိုမ� စသည်တေရာ�ပမ်
ို ့
းပါဝင်ေန�က
သည်ကို ေတွ�ရသည့် အေလျာက် ဥပေဒ အေပါ် �� ြမင်ပံု အမျိုးမျိုး၊
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ြပဿနာေြဖ�ှ င်းပံုနည်းလမ်းအဖံု ဖံုတသည်
ို ့

ယှဉ်လျက်တည်�ှိေန�က

သည်ကို ေတွ�ရသည်။
ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးြဖစ် မ�အေြခအေနအတွင်း

ဘာသာေရး�ှင့်

ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ တန်ဖိုးထားမ�များ၏ အခန်းက�ကို ပိုမို
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်လျက်�ှိေ�ကာင်း ဤစာတမ်းက ေထာက်
ု့
ြပလိုသည်။ ဟူစိန် (Hussain 2011) �ှင့် မိုးရ် (Moore 1993) တိ၏
ေဆွးေ�ွး ချက်များကလည်း ဤအချက်ကုိ ေထာက်ခံထားသည်။ အေ�ှ �
ေတာင်အာ�ှ�င
ိ ု ်ငံများ၌ ေဒသအတွင်း ယခင်�ှိ�င
ှ ့် �ပီးသား �ိုးရာတရား
စီရင်ေရးစနစ်မ ျား၊ ကာလ�ကာ�ှည် ေရာေ�ှာတည်�ှိလာခဲ့သည့် ဓေလ့
ထံုးတမ်းဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ ေနာက်ပိုင်း ေဒသခံများထံသို ့ ဟိ�ူ� �ှင့်
ဗုဒဘ
� ာသာ

ကိုးကွယ်မ�ေရာက်�ှိလာေသာအခါ

စနစ်များအေပါ်

ယင်းဘာသာတရားများ၏

ကိုလိုနီေခတ်

ဥပေဒများ

ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးြဖစ် မ�

တရားစီရင်ေရး
လ�မ်းမိုးမ�ထဲသို ့

ထပ်ေပါင်းထည့်ြ ခင်းအားြဖင့်

ေပါ်ေပါက်လာသည့်အေ�ကာင်းများကို

ဟူစိန်၏ ေဆွးေ�ွးတင်ြပချက်များတွင် ေတွ�ရသည်။ မေလး�ှား�ှင့်
အင်ဒန
ို ီး�ှား�ိင
ု ်ငံတတွ
ို ့ င်
ေ�ှာင်းပိုင်းတွင်

ဟိ�ူ� �ှင့်

အစ�လာမ်ဘာသာကို

လက်ခံကိုးကွယ်ခဲ့�ကသည်။
ဘာသာေရးဆိုင်ရာဥပေဒများ

ဗုဒဘ
� ာသာလ�မ်းမိုးမ�အြပင်
ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်
့ ့

အစ�လာမ်ဘာသာ�ှင့်

အတူ

ယင်း�ိင
ု ်ငံမ ျားသို ့ ပျံ� �ှဝင်
ံ ့ ေရာက်လာ

ေသာ်လည်း သက်ဆိုင်ရာ�ိင
ု ်ငံများအတွင်း�ှိ ေဒသအလိုက် ြဖစ်ထွန်း
ေပါ်ေပါက်လာခဲ့သည့်

ဓေလ့ထံုးတမ်းဆိုင်ရာဥပေဒများ၊

ဟိ�ူ� �ှင့်
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ဗုဒဘ
� ာသာဆိုင်ရာ �ိုးရာဓေလ့များကို လံုးဝဥဿံု ဖယ်�ှား�ိင
ု ်ခဲြ့ ခင်းမျိုး
မ�ှိခ့ေ
ဲ ပ။ အြခားေသာေဒသများမှ လူသစ်များေြပာင်းေ���ဝ င်ေရာက်
လာသည့်အခါ

၎င်းတိ�ှ
ု ့ င့်အတူပါလာသည့်

ဘာသာေရးဆိုင်ရာ၊

လူမျိုးေရးဆိုင်ရာ အေလ့အထများသည်လည်း ေဒသခံတရားစီရင်ေရး
စနစ်များထဲသို ့ ေရာေ�ှာေပါင်းစပ်သွား�ကသည်။ အေ�ှ �ေတာင်အာ�ှ
ေဒသသည်

တ�ုတ်၊

အိ�ယ
ိ � �ှင့်

ဥေရာပ�ိင
ု ်ငံမ ျားတိ၏
ု့

သွယ်လမ်းေ�ကာင်းဗဟိခ
ု ျက်တွင်တည်�ှိ�ပီး

ကုန်

ယင်းေဒသအတွင်းသို ့

ေြပာင်းေ���ဝင် ေရာက်လာသူများက �ှိ�ပီးသား ေဒသခံများ၏ ဓေလ့ထံုး
တမ်းအေရာအေ�ှာထဲသို ့ (အထူးသြဖင့်) အိ�ိယ
� ဥပေဒများ�ှင့် ဓေလ့
များကိုလည်း ထပ်မံမိတ်ဆက်ေပါင်းထည့်�ကသည် (Hussain 2011,
378)။ အလားတူ ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံတွင်လည်း ကိုလိုနီေခတ်မတိုင်မီ ေခတ်
များအတွင်း နတ်ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�အေပါ် ဗုဒဘ
� ာသာအဆံုးအမများ
ပျံ� �ှဝင်
ံ ့ ေရာက်လာ�ပီး တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒ ြဖစ်ထွန်း ေပါ်ေပါက်
လာမ�ထံသို ဦးတည်
သွားသည့် အေရွ �များကို ေတွ�ရသည်။ ကိုလိုနီေခတ်
့
သိေရာက်
ု့
ေသာအခါ ဥပေဒအသစ်များ ထပ်မံဝ င်ေရာက်လာသည်။
မိုးရ် (Moore 1993)က အိ�ိယ
� �ိင
ု ်ငံရာဂျာစဌာန် (ရာဇဌာနီ) ြပည်
နယ် ေကျးလက်ေဒသများအတွင်း စံ�န
� ်းအေြခြပု ဥပေဒစည်းမျဉ်း
(normative

ordering)

များပါဝင်သည့်

ဗဟုတရားေရးမ�ိုင် စနစ်

အေ�ကာင်းကို မိတ်ဆက်တင်ြပခဲ့ဖူးသည်။ ၎င်း၏တင်ြပချက်တွင် ဗဟို
အဆင့် ဥပေဒဆိုင်ရာ အဖွဲ�အစည်းများ၊ ေကာင်စီများ�ှင့် တရား�ံုးများ
�ှင့် ပတ်သက်သည့် ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏ အေတွ�အ�ကံုများ ပါ
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ဝင်သည်။ မိုးရ်သည် ဘာသာေရးစည်းေဘာင်အတွင်း�ှိ ပုဂ�ိုလ်များ၊
သဘာဝလွန်နည်းလမ်းသံုး ေဆးဆရာများ၊ နတ်ကေတာ်များကို တရား
စီရင်ေရးစနစ်၏

အစိတ်အပိုင်းတစ် ခုအြဖစ် ထည့်သွင်း

စဉ်းစား�ပီး

‘ဥပေဒ’၏ လူမ�ေဗဒဆိုင်ရာနယ်ပယ်ကို စိန်ေခါ်ချဲ�ထွင်ခဲ့သည်။ ယဉ်
ေကျးမ�အမျို းမျိုးလ�မ်း မိုးပါဝင်သည့်

အမ�ကိစ�များ�ှင့်

တရားေရးြဖစ်မ�တကိ
ို ့ ု

ဆန်းစစ်ေလ့လာ�ကသည့်အခါ

ြပ�ာန်းဥပေဒများ၊

တရား�ံုး ေတာ်များ�ှင့်

များတိကိ
ု့ ု

ဗဟုမ�ိုင်

တရားေရးေကာင်စီ

အေလးေပးေလ့လာ�ကေသာ်လည်း

သဘာဝလွန်နည်းလမ်းသံုး

ေဆးဆရာများ၊

နတ်ကေတာ်များကို

ချန်လှပ်ထားေလ့�ှိ�ကသည် (ဥပမာအားြဖင့် မယ်ရီ (Merry 1988)၊
ေနဒါ �ှင့် ေထာ့ဒ ် (Nader & Todd 1978) တိတွ
ု ့ င်�ကည့်ပါ)။ သိရာတွ
ု့
င်
ဤေလ့လာမ�နယ်ပယ်အတွင်း၌ပင်
နည်းလမ်းတစ်ခုအေနြဖင့်
ေရးဓေလ့ထံုးတမ်းများကို

တစ်ခါတစ်ရံ

စုန်းေမှာ်အတတ်
စံုစမ်းစစ် ေဆးမ�

လိုအပ်ပါက

သိမဟု
ု ့ တ်

ဘာသာ

ြပုတတ်�ကသည်

(ေကာ်လျာ (Collier 1973)၊ အီဗန်စ်-ပရစ်ချာ့ဒ ် (Evans-Pritchard 1937)၊
ကလက်ခုန်း (Kluckhohn 1944)၊ ေနဒါ (Nader 1964)၊ �ှင့် ဝိုက်တင်
ု ့ င် �ကည့်ပါ)။ ကိုးကွယယ
် ံု�ကည်မ� အေြခခံ
(Whiting 1950) တိတွ
ကုစားြခင်း �ှင့် ြပဿနာများ ေြဖ�ှင်းြခင်းြဖစ်စဉ်ကို ေလ့လာသည့်
သုေတသနများတွင်

ကုစားြခင်းအခမ်းအနားများကို

အမ�ကိစ�များ

ေြဖ�ှင်းရန်အတွက် အာဏာလက်ဝယ်မ�ှိသည့် ြပည်သူများ ေရွ းချယ်
အသံုးြပု�ိင
ု ်�ကသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်အေန�ှင့် မဟုတ်ဘဲ ယင်းသည်
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ြပဿနာေြဖ�ှ င်းေရး အဓိကနည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် မှတယ
် ူထား�က
သည် (ဂစ်ဘ် (Gibbs 1963)။ �ိုးရာယံု�ကည်မ�အေပါ် အေြခခံသည့်
ကုစားြခင်းနည်းလမ်းအသံုးြပုမ�ကို
ေလ့လာဆန်းစစ်မ�

ြပုသင့်သည်ဟု

လူမ�ေဗဒမူေဘာင်အေြခြပု
မိုးရ်

(Moore

1993)

က

ဆိုထားသည်။ မိုးရ်၏အဆိုကို ေရာင်ြပန်ဟပ်လျက် ဤစာတမ်းအတွင်း
ေလ့လာခဲ့သည့်

မွန်ေကျးရွ ာတွင်

သဘာဝလွန်ပညာရပ်နယ်ပယ်မှ

ဘာသာေရး�ှင့်
ပုဂ�ိုလ်များတိကိ
ု့ ု

ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးအသိုက်အဝန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု အေနြဖင့်
မှတ်ယူရမည်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။
ကွင်းဆင်းေလ့လာခဲ့သည့် ေဒသ�ှင့် ယင်းေဒသအတွင်း ကျင့်သံုးလျက်
�ှိသည့် ကိုးကွယယ
် ံု�ကည်မ�များအေ�ကာင်း မိတ်ဆက်အကျဉ်း
မွန်လူမျိုးတိသည်
ု့
ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံအတွင်း�ှိ အဓိကတိုင်းရင်းသား ၈ မျိုးထဲ
တွင် ပါဝင်သည့် လူမျိုးစုတစ်စု ြဖစ်�ပီး များေသာအားြဖင့် မွန်ြပည်နယ်၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသ�ကီး၊

ကရင်ြပည်နယ်၊

တနသင်္ာရီတိုင်းေဒသ�ကီး�ှင့်

မုတ�မပင်လယ်ေကွ�ေဒသများတိတွ
ု ့ င် ေနထိုင်�ကသည်။ အြခားေသာ
တိုင်းရင်းသားများ ြဖစ်�ကသည့် ပအိုဝ်း၊ ထားဝယ်၊ �ှမ် းလူမျိုး စသည်
တိ�ှ
ု ့ င့်

အတူယှဉ်တွဲေနထိုင်�ကသည်။

မွန်ြပည်နယ်၏�မို �ေတာ်မှာ

ေမာ်လ�မိုင်�မို � ြဖစ်�ပီး ဧရိယာစတုရန်းမိင
ု ် ေပါင် း ၄၇၄၈ (စတုရန် းကီလို
မီတာ ၁၂၂၉၇) အကျယ်အဝန်း �ှိသည်။ �မို �နယ်ေပါင်း ၁၀ �မို �နယ်�င
ှ ့်
၄၄၃ ရပ်ကွက်၊ေကျးရွ ာအုပ်စုတြဖင်
ို ့ ့ ဖွဲ�စည် းထားသည်။ မွန်ြပည်နယ်၏
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လူဦးေရမှာ ၁၆၈၂၀၄၁ (၁.၆ သန်းေကျာ်) ခန် ့ �ှိသည် (Myanmars NET
1998-2012)။
ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံယဉ်ေကျးမ�အေပါ်

မွန်လူမျိုးတိ၏
ု့

လ�မ်းမိုးသက်

ေရာက်မ� အထင်အ�ှား�ှိ ခ့သ
ဲ ည်။ (ပါဠိ ) စာေပအေရးအသား �ှင့် (ဗုဒ �
ဘာသာ) ဘာသာေရး စတင်ပျံ� �ှံေစခဲ
့
့သည့် လူမျိုးများလည်း ြဖစ်�က
သည်။ မွန်လူမျိုးတိသည်
ု့
တ�ုတ်�င
ိ ု ်ငံ အေနာက်ပိုင်းမှတစ်ဆင့် ဧရာ
ဝတီြမစ်အေ�ကပိုင်း ြမစ်ဝက�န်း ေပါ်ေဒသမှ ေတာင်ဘက် လက်�ှိ ထိုင်း
�ိင
ု ်ငံ ေချာင်ဖယားြမစ်ဝှ မ်းလွင်ြပင်တသိ
ို ့ ု ့ ဝင် ေရာက် ပျံ� �ှေနထိ
ံ့
ု င်ခဲ့�က
သည်ဟု ယံု�ကည်ရသည်။ သက� ရာဇ် ၁၀၅၇ ခု�စ
ှ ်တွင် (ေ�ှး)မွန်တ၏
ို ့
သထံု�မို �ကို ေတာင်ဘက်သို ့ေြပာင်းေ���လာ�ကသည့် ဗမာလူမျိုးများက
သိမ်းပိုက်ခဲ့�ကသည်။ မွန်လူမျိုးအများစုမှာ ဩစတ�ို-ေအး�ှားတစ်
ု ့ ကိယ
ု ်ပိုင်
(Austro-Asiatic) ဘာသာစကားအ�ွယ်ဝင် ြဖစ်သည့် ၎င်းတိ၏
မွန်စကား�ှင်အ
့ တူ

ဗမာစကားကိလ
ု ည်း

ေြပာဆို�ကသည့်

ဘာသာစကား�ှစ်မျိုးေြပာသူများ ြဖစ်�ကသည်။
ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံအတွင်း ကိုလိုနီေခတ်အဆံုးသတ်ခဲ့သည့် ၁၉၄၈ ခု�စ
ှ ်မှ
စ၍ �ှစ်ေပါင်းများစွာတိုင် ြဖစ်ေပါ် ခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက�များ
အတွင်း ြပည်သူများရင်ဆိုင်ခ့ရ
ဲ သည့်

အနိ�ာ�ံုမ ျားတွင် အသတ်ခံ

ရြခင်း ၊ အဓ�မြပုကျင့်ခံရြခင် း၊ ည�ဉ်းပန်း�ှိပ် စက်ခံရြခင်း၊ လုယက်ခံ
ရြခင်း ၊ အတင်းအဓ�မေစခိုင်း ခံရြခင်း၊ မတရား အခွ န်ေငွ ဆက်ေ�ကး
အေကာက်ခံရြခင်း ၊ ေြမယာအများ အသိမ်း ခံရြခင်း�ှင့် တစ်ရွာလံုး
အတိုင်းအတာြဖင့်

အဖျက်ဆီးခံရြခင်းတို ့ ပါဝင်သည်။

�ိင
ု ်ငံေတာ်
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အစိုးရ�ှင့် လက်ေအာက်ခံအဖွဲ�အစည်းများ၊ EAO အဖွဲ�များတိက
ု ့ ဤကဲ့
သိေသာ
ု့
ဆိုးရွ ားသည့် တရားဥပေဒချိုးေဖာက်မ�များကို ကျူးလွန်ခဲ့
�ကသည်။ ေကျးလက်ေန ြပည်သူတသည်
ို ့
အာဏာပိုင်စိုးသူ တစ်ဦးမက
တိ၏
ု ့ ဒဏ်ကိုခံစားခဲ့�ကရ�ပီး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ� အနည်းဆံုး ၂ ဖွဲ�
ေလာက်ကို

အခွန်

ဆက်ေ�ကးေပးေဆာင်�ကရသည်။

၎င်းတို၏
့

အသက်ေမွးမ�လုပ်ငန်းများကို ကာကွယ်ရန်၊ ယဉ်ေကျးမ��င
ှ ့် ဘာသာ
ေရးဆိုင်ရာ ဝိေသသလက�ဏာတိကိ
ု ့ ု ထိန်းသိမ်းရန်တသည်
ို ့
ေကျးရွ ာသူ
ရွ ာသားများ အဓိကထားရာ အေရးကိစ�မ ျား ြဖစ်�ကသည်။ မွန်ြပည်နယ်
တွင် အဓိက အေြခစိုက်လ�ပ်�ှားသည့် EAO အဖွဲ�တစ်ဖွဲ� ြဖစ်သည့်
မွန်ြပည်သစ်ပါတီ (NMSP) သည် မွန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကို ကိုယ်
စားြပု�ပီး ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အား ဆန်ကျင်
တိုက်ခိုက်လာရာမှ ၁၉၉၅
့
ခု�စ
ှ ်တွင် တစ်�ကိမ်၊ ၂၀၁၂ ခု�စ
ှ ်တွင် တစ်�ကိမ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး
သေဘာတူညီ�င
ိ ု ်ခဲ့သည် (ေဆာက်သ် (South 2012)။
၁၉၈၈ ခု�စ
ှ ်တွင် ယိုယွင်းလာသည့် စီးပွားေရးအေြခအေန၊ စီးဆင်း
လည်ပတ်ေနသည့်
အခွင့်အေရးများ

ေငွေ�ကးများကို

ဖျက်သိမ်းလိုက်ြခင်း�ှင့်

ချို းေဖာက်ခံရမ�အ ေပါ်

လူ ့

မေကျနပ်ချက်မ ျားေ�ကာင့်

�ိင
ု ်ငအ
ံ တွင်း ဒီမိုကေရစီရ�ှိ ရန် ြပည်သူလူထုတက
ို ့ စုေပါင်း ေတာင်းဆိုခဲ့
�ကသည်။
ေနာက်ပိုင်း

သိေသာ်
ု့
ယင်းေတာင်းဆိုချက်များြငင်းပယ်ခံရ�ပီး
�ိင
ု ်ငံေတာ်ေအးချမ်း ေရး�ှင့်

၁၉၈၈

�ငိမ်ဝပ် ပိြပားေရးေကာင်စီ

(SLORC) တပ်မေတာ်အစိုးရ တက်လာ�ပီး NMSP အပါအဝင် တိုင်း
ရင်းသားလက်နက်ကိုင် EAO အဖွဲ�များကို ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ�များ�ှင့်
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ြပည်တွင်းစစ်ကို ရပ်စဲရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ�ပီး
ေနာက် EAO များ ထိန်းချုပ်ထားသည့် နယ်ေြမေဒသများတွင် လူထု
အေြခြပုအဖွဲ�အစည်းများ တိုးတက်ြဖစ်ထွန် းလာ�ပီး ၎င်းတို၏
့ ကွန်ရက်
များလည်း

ကျယ်ြပန်လာသည်
။
့

အခက်အခဲဆံုးအေြခအေနများ

�ကားတွင်ပင် မွန်အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု အသိုင်းအဝိုင်းများမှ
အစိုးရ မဟုတ်သည့်အဖွဲ�များကို ထူေထာင်ခ့ဲ �က�ပီး ရပ်ရွာလူထုအ�ကား
ယံု�ကည်မ��င
ှ ့် အေထာက်အပံ့ေပးသည့် ယ��ရားများကို တည်ေဆာက်
ခဲ့�က၊ ရပ်ရွာအေြခြပုအဖွဲ�အစည်းများ အားေကာင်းလာေစရန် ကူညီ
ေထာက်ပံ့မ�များ ေပးခဲ့သည် (ေဆာက်သ် (South 2007; 2008)။ ထို ့
အြပင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ေရး သေဘာတူညီမ�များ၏ အသီးအပွင့မ
် ျား
ေ�ကာင့်

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက�များကို

ခါးစည်းခံလာခဲ့�ကရသည့်
လူမ�ေရး�ှင့်

ဆယ်စု�စ
ှ ်များစွာ

အရပ်သားြပည်သူများ၏

�ိင
ု ်ငံေရး၊

စီးပွားေရးဘဝအေြခအေနများသည်လည်း

များစွာေြပာင်းလဲတိုးတက်လာခဲ့သည် (ေဆာက်သ် (South 2014)။
ကွင်းဆင်း ေလ့လာခဲ့သည့် မွန်ရွာသည် အစိုးရ စစ်တပ်�င
ှ ့် NMSP
တိအ�ကား
ု့

ြဖစ်ပွားခဲ့သည့်

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက�ကာလများ

တစ်ေလ�ာက် အစိုးရ၏ ထိန်းချုပ်မ�ဧရိယာအတွင်းတွင်ပင် တည်�ှိခဲ့
ေသာ်လည်း �ိင
ု ်ငံေတာ်အစိုးရ�ှင့် ေကျးရွ ာေနြပည်သူမ ျားတိ၏
ု ့ ဆက်
ဆံေရးမှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ေရး အသက်ဝင် ေနသည့်တိုင် အတိုက်အခံ
အေနအထား၊ ထိ�ှလွယ်သည့် အေနအထားတွင် �ှိေနခဲသ
့ ည်။ ၁၉၈၈
အေရးအခင်းတွင် ပါဝင်ခ့�ဲ ကသည့် ရွ ာသူရွာသားများ �ှိသလို၊ NMSP
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တွင်

(ဝင်ေရာက်တာဝန်ယူေန�ကသည့်)

ေဆွမျိုးအရင်းအချာများ�ှိ

သည့် ရွ ာသူရွာသားများ၊ NMSP �ှင့် အဆက်အသွယ်�ှိသည့် ရွ ာသူရွာ
သားများလည်း �ှိသည်။ အစိးု ရ၏ တရားစီရင်ေရးယ��ရားအေပါ် ရပ်
သူရွာသားများ ယံု�ကည်မ�အနည်းငယ်သာ �ှိ�ကသည်။ ယင်းသည် �ှစ်
ေပါင်း ေြမာက်များစွာ �ကာ�ှည်ခဲ့သည့် ြပည်တွင်းစစ်၏အကျိုးဆက်
ြဖစ်�င
ိ ု ်သည်။ သုေတသနြပုလုပ်ခဲ့သည့် ေကျးရွ ာမှ ရွ ာသူရွာသားများ
အေနြဖင့် မွန် ေတာ်လှန်ေရးအ�ှိန်အြမင့်ဆံုးကာလ ြဖစ်ခဲ့သည့် ၁၉၆၀
ြပည့်�စ
ှ ်များအတွင်းတွင် ပဋိပက�ဒဏ်ကို အြပင်းထန်ဆံုး ခံစားခဲ�့ က
ရသည်ဟဆ
ု ိုသည်။
အကူအညီမှ

ြမန်မာအစိုးရတာဝန်ခံများထံမှ

မရ�ှိေသာ်လည်း

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ�များအားလံုးကိုမူ

အခွန်ထမ်း ေဆာင်ခ့�ဲ ကရသည်။
ြပန်ေပးဆွဲြ ခင်းကိုလည်း

မည်သေသာ
ို ့

တစ်ခါတစ်ရံ
ေကျးရွ ာသားများ

အစိုးရစစ်တပ်၏
ခံ�ကရသည်။

ယင်းကဲ့သေသာ
ို ့
အမ�ကိစ�များကို ရွ ာသူရွာသားများ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး
ေြဖ�ှင်းမ� ြပု�ကရသည်။ စစ်အုပခ
် ျုပ်ေရး�ှင့် ပဋိပက�များ ြဖစ်ပွားသည့်
ကာလ �ကာ�ှညလ
် ာသည်�င
ှ ့် အမ�၊ မွန်ေကျးရွ ာသူရွာသားများသည်
အစိုးရအထက်အရာ�ှိများ

အထူးသြဖင့်

ရဲဘက်ဆိုင်ရာအရာ�ှိများအေပါ် ယံု�ကည်မ� ကင်းမဲ့လာခဲ့�ကသည်။
ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံ၏ဒီမိုကေရစီကူး ေြပာင်းမ�ြ ဖစ်စဉ်သည်တစ်�င
ိ ု ်ငံ
လံုးအတိုင်းအတာြဖင့်
၂၀၁၁

ခု�စ
ှ ်

ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်
့ ့

မတ်လ

တက်လာ�ပီးေနာက်ပိုင်း

တွင်

မြဖစ်ေသးေသာ်လည်း

အမည်ခံ

အရပ်သားအစိုးရ
ဒီမိုကေရစီ�င
ှ ့်
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အမျိုးသားရင်�ကားေစ့ ေရးဆိုင်ရာ

ကိစ�ရပ်များအတွက်

ေမ�ာ်လင့်ချက်များ ြပန်လည်ဦးေမာ့လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခု �စ
ှ ်အတွင်း
NMSP အပါအဝင်

EAO အဖွဲ�များ�ှင့်လည်း

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး

သေဘာတူညီမ�များစွာ ရ�ှိခ့သ
ဲ ည်။ ၂၀၁၅ခု�စ
ှ ်တွင်ကျင် းပသည့် အေထွ
ေထွ

ေရွ း ေကာက်ပွဲအတွင်းေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်

အမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ�ချုပ်(NLD)ပါတီမှ

ဦးေဆာင်သည့်

မဲအြပတ်အသတ်�င
ှ ့်

အ�ိင
ု ်ရ�ှိခ့�ဲ ပီး အထိအခိုက်နည်းသည့် �ိင
ု ်ငံေရးဆိုင်ရာ ေြပာင် းလဲမ�များ
ခိုင်မာစွာ

ြဖစ်ထွန်း ေပါ်ေပါက်လာေစရန်

အေထာက်အကူြဖစ်လာခဲ့

ု့
လည်း�ှမ်း၊ ကချင်� ှင့် ရခိုင်ကဲ့သို ့
သည် (ရီဖယ် (Rieffel 2012)။ သိေသာ်
ေသာ

ြပည်နယ်များတွင် ဆက်လက်ြဖစ်ေပါ်လျက်�ှိသည့်လက်နက်

ကိုင်တိုက်ပွဲများေ�ကာင့် �ငိမ်းချမ်း ေရးအေြခအေနမှာ ထိလွယ်�ှလွယ်
သည့် အေြခအေနတွင်�ှိေန�ပီး၊ ဤစာတမ်းကို ေရးေနသည့် အချိန်
အထိ

ြပည်တွင်း�ငိမ်းချမ်းေရးကို

ေရ�ှည်ထိန်းသိမ်းထား�ိ ုင်မည့်

သေဘာတူညီမ�များ ရ�ှိရန် ေဝးေနေသးသည့် အေြခအေနတွင် �ှိေနဆဲ
ပင် ြဖစ်သည်။ ထိအြပင်
ု့
၂၀၁၅ ေအာက်တိုဘာလတွင် တိုင်းရင်းသား
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ�ေပါင်း ၈ ဖွဲ�အထိ �ိ ုင်ငံလံုးဆိုင်ရာ အပစ်အ ခတ်ရပ်စဲ
ေရး သေဘာတူစာချုပ် NCAတွင် လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့�ကေသာ်လည်း
ု ့ င့်တိုင် သုေတသနြပုေလ့လာခဲ့
ယင်းတွင် NMSP မပါဝင်ေသးေပ။ သိ�ှ
သည့်ရွာတွင် လက်နက်ကိုင်တက
ို ်ပွဲများြဖစ်ပွား�ိင
ု ်ေချမှာ အနည်းငယ်
သာ�ှိသည်ကိုလည်း ေတွ�ရသည်။
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ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာသူရွာသားများ၏ စီးပွားေရးအေြခအေနမှာ
လက်�ှိ�စ
ှ ်များအတွင်း တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာသည်ကို ေတွ�ရသည်။
အေ�ကာင်းရင်းများအနက်တစ်ခုမှာ ေကျးရွ ာသူရွာသားများသည်ထိုင်း ၊
မေလး�ှား၊ စကင်္ာပူ၊ ကိုးရီးယား�ှင့် ဂျပန်�င
ိ ု ်ငံတသိ
ို ့ ု ့ သွားေရာက်ကာ
အလုပ်လုပ်ကိုင်�ကသည့်အတွက် ြဖစ်သည်။ ြပည်ပ�ိင
ု ်ငံများမှ ေပးပို ့
လာသည့် ေငွေ�ကးများသည် ေကျးရွ ာအတွင်း�ှိ မိသားစု တစ်စုချင်းစီ
ကိုသာမက လမ်း�ှင့် ဘာသာေရးအေဆာက်အဦများ ြပုြပင်မွမ် းမံြခင်း
စသည့်

ရပ်ရွာဖွံ� �ဖိုးေရးလုပ်ငန်းများအတွက်ကိုပါ အေထာက်အကူ

ြဖစ်ေစသည်။ စီးပွားေရး�ှင့် အတူ နည်းပညာ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�များ ြဖစ်
ထွန်းလာသည့်အတွက်ရွာသူရွာသားများသည်မိုဘိုင်းဖုန်း၊ အင်တာနက်
နည်းပညာများကို အသံုးြပုကာ �ိင
ု ်ငံရပ်ြခား�ှိ ၎င်းတို၏
့ ေဆွမျိုးေမာင်
�ှမများ�ှင့် (ပိုမိုလွယ်ကူစွာ) ဆက်သွယလ
် ာ�ကသည်။ အထူးသြဖင့်
ို ့
လူမ�ကွန်ရက်များကိုလည်း အသံုး
ေဖ့စ်ဘွတ်ခ် (Facebook) ကဲ့သေသာ
ြပုလာ�က�ပီး၊

အင်တာနက်သည်

ကေလးသူငယ်များအတွက်ပင်

မစိမ်းေတာသ
့ ည့် အရာတစ်ခု ြဖစ်လာခဲသ
့ ည်။
ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံအတွင်း�ှိ အြခားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ�ှင့မ
် တူ ထူး
ြခားသည့်အချက်တစ်ခုမှာ မွန်လူမျိုးများတွင် ေနာက်ထပ် မျိုး�ွယ်စု
အခွဲများ မ�ှိဘဲ ဘာသာစကားတစ်ခု၊ စာေပတစ်ခုတည်းေအာက်တွင်
ပိုမိုစည်းလံုးမ��ှိ�ကြခင် း ြဖစ်သည်။ ဗုဒဘ
� ာသာကို လွန်စွာသက်ဝင်ယံု
�ကည်�ကသူများြဖစ်�ပီး၊ ၎င်းတိ၏ေန
ု့
စဉ်လူ
ေနမ�ဘဝအေပါ် ဘာသာ
့
ေရး၊ �ိုးရာအစဉ်အလာယံု�ကည်မ�များ၊ ဓေလ့ထံုးတမ်းများက လ�မ်းမိုး
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ထားသည်။ ေကျးရွ ာအများစုတွင် အနည်းဆံုး ဘုန်း�ကီးေကျာင်းတစ်
ေကျာင်းစီ �ှိ�က�ပီး ၎င်းသည် စာသင်ေကျာင်း တစ်ေကျာင်း အေနြဖင့်
လည်းေကာင်း၊ ဘုရားဝတ်ြပုရာေနရာအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ဆင်းတု
ေတာ်များ ထိန်းသိမ်း ထား�ှိရာေနရာအြဖစ်လည်းေကာင်း အစ�ှိသည့်
ကိစ�ရပ်များအတွက်လည်း ေနရာတစ်ခုြဖစ်သည်။ သုေတသနြပု ေလ့
လာခဲသ
့ ည့် ေကျးရွ ာတွင် ဘုန်းေတာ်�ကီးေကျာင်းအသစ် တစ်ေကျာင်း
�ှင့် ဘုရားအသစ်တစ်ဆူကို တည်ထား�ပီး ၎င်း�ှင့အ
် တူ ဝိပဿနာ
တရားစခန်းတစ်ခုကိုပါ ပူးတွဲဖွင့လ
် ှစ်ထားသည်။ ကေလးငယ်များသည်
ေ�ွရာသီ

ေကျာင်းပိတ်ရက်များတွင်

မွန်စာေပသင်တန်းများကို

တက်ေရာက်�က�ပီး ေ�ှးေခတ်မွန်ဘုရင်များ၏ သမိုင်းရာဇဝင်များ�ှင့်
မွန်�ု းိ ရာဓေလ့ထံုးတမ်း အစဉ်အလာများကို ေလ့လာသင်ယူ�ကသည်။
မွန်လူမျိုးတိ၏
ု ့ မိသားစုတည်ေဆာက်ပံုသည် မိသားစုတစ်စု တစ်အိုး
တစ်အိမ်ပံုစံ (nuclear) ပိုေပါက်သည် (��ိင်းယှဉ်ရန် - အိမ်တစ်အိမ်တွင်
မိသားစုတစ်စုထက် ပိုေန�ကသည့် extended family)။ ေထရဝါဒဗုဒ �
ဘာသာကို သက်ဝင်ယံု�ကည်မ��င
ှ ့်အတူ �ိုးရာ နတ်အမျိုးမျိုးကိုးကွယ်မ�
လည်း �ှိသည်။ မွန်ေကျးလက်ေနြပည်သူများတိ၏
ု ့ ဘဝအတွင်း ဘာ
သာတရားမှာ မည်မ�အထိအေရးပါအရာေရာက်သည့် အခန်းက�မှ ပါ
ဝင်ေနသည်ကို နားလည်သေဘာေပါက်ရန် ဗုဒဘ
� ာသာ�ှင့် ပတ်သက်၍
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံအတွင်း�ှင့်မွန်လူမျိုးများအ�ကား နတ်
ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ��င
ှ ့် ပတ်သက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ေနာက်ခံဗဟု
သုတ �ှိထားရန်လိုအပ်သည်။
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ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံအတွင်း ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�
အစိုးရမှ ၂၀၁၄ ခု� ှစ်အတွင်း ေကာက်ယူခဲသ
့ ည့် သန်းေခါင်စာရင် း
များအရ ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံ၏ စုစု ေပါင်းလူ ဦးေရမှာ စာရင်းေကာက်ယ�
ူ င
ိ ု ်ြခင်း
မ�ှိခ့သ
ဲ ည့် ၁.၂ သန်းေသာ လူများအပါအဝင် ၅၁.၄ သန်း�ှိသည် (MIMU
သန်းေခါင် စာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် များ 2017)။ ဗုဒဘ
� ာသာသည်
လူဦးေရ၏ ၈၇.၉ ရာခိုင်�န
� ်းက ကိုးကွယ်�ကသည့် အဓိကဘာသာတစ်ခု
ြဖစ်သည်။
တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒ (legal pluralism) �ှင့် ဆက်စပ်မ��ှိသည့်
ဗုဒဘ
� ာသာဆိုင်ရာ သက်ဝင်ယံု�ကည်မ�များ အေ�ကာင်း�ှင့် ပတ်သက်၍
သိဂၚ်္ီ

(Thanegi

2013)

၏

ေလ့လာေဆွးေ�ွးချက်များအေပါ်

အေြခခံ ထားပါသည်။ ေထရဝါဒဗုဒဘ
� ာသာဝင်တသည်
ို ့
သီလ၊ ဒါန၊
ဘာဝနာဟူသည့် သေဘာတရား�ကီး ၃ ရပ်ကို လက်ခံကျင့်သံုး�က
သည်။ ထိအြပင်
ု့
ဘာသာတရား အဆံုးအမ�ှင့် အညီ လူေကာင်းသူ
ေကာင်း တစ်ဦး ြဖစ်ရန် ေမတ� ာ၊ ခ��ီပါရမီ �ှင့် ေစတနာ တိ�ှ
ု ့ ိရမည်ဟု
လည်း ယံု�ကည်သက်ဝင်�ကသည်။ အလုပ်ဟု အဓိပ�ာယ်ရသည့် ပါဠိ
စကားလံုး ကမ� မှ ဆင်းသက်လာသည့် ကံ (ကုသလ
ို ်ကံ သိုမဟု
့ တ် ကံ
�ကမ�ာ) အေပါ်လည်း သက်ဝင်မ��ှိ�ကသည်။ မိမိ ြပုသည့် အမ�သည်
မိမိအေပါ်တိုက်�ု က
ိ ် အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိသည်ဟူသည့် ယံု�ကည်မ�
သည် ဤသက်ဝင်မ�အေပါ်အေြခခံထားြခင်း ြဖစ်သည်။ မေကာင်းမ�ြပု
ပါက ယင်း၏ ဒဏ်ကို ခံစား�ကရမည်ြဖစ်�ပီး၊ ရာဇဝတ်မ� သိမဟု
ု ့ တ်
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တရား ဥပေဒ�ှင့် ဆန်ကျင်
သည့် ြပစ်မ�တစ်ခုခုကို ကျူးလွန်မိပါက မျက်
့
ေမှာက်ဘဝတွင်လည်းေကာင်း၊

သိမဟု
ု ့ တ်

ေနာက်ဘဝတွင်လည်း

ေကာင်း ြပန်လည်ခံစားရမည်ဟု ယံု�ကည်�ကသည်။ ယင်းကဲ့သို ့ ခံစား
ရသည်ကို ဝဋ် ဟုေခါ်သည်။
ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံ�ှိ ဗုဒဘ
� ာသာဝင်တသည်
ို ့
့ သတိ ကိုယ်�င
ှ ့မ
် ကွာ�ှိသည့်
အေြခအေနကို ေရာက်�ှိရန်အတွက်လည်းေကာင်း၊ သံေယာဇဉ် တွယ်
တာမ�အစုစုတို ကိ
ွ ်းမ�မှ ကင်း
့ ု စွန်လ�
့ တ်�ပီး မိမိ၏စိတ်သမ�ဇဉ်ကို ညစ်�မ
ေဝးေစရန်အတွက်လည်းေကာင်း

ဝိပဿနာ�ှင့်

အာနာပါနတရား�� မှတ်ကျင့်�ကံအားထုတ်ရမည်ဟု

သမထဟုေခါ်သည့်
သက်ဝင်ယံု�ကည်

�ကသည်။ တရား�� မှတ်ြခင်းအားြဖင့် ဈာန်အဘိညာဉ်များ ရ�ှိမည်ဟု
လည်း ယံု�ကည်�ကသည်။ ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာတွင် မွန်အဘိုးအို တစ်
ေယာက်သည် သမထတရား �� မှတ်ပွားများရာမှ ဈာန်အဘိညာဉ်များ ရ
�ှိခသ
့ဲ ည်ဟု ရွ ာသူရွာသားများ ယံု�ကည်ခဲ�့ ကသည်။ ြပဿနာ တစ်ခုခု
�ှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါတိုင်း ယင်းအဘိုးအိုထံသွားေရာက် အကူအညီ
ေတာင်းခံေလ့�ှိခ့ဲ �ကသည်။ အဘိုးအိုသည် ရွ ာသူရွာသားများ၏ ကံ
�ကမ�ာ�ှင့် လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအေြခအေန ေ�ှ � ြဖစ်များကို ေဟာ�ကား�ိင
ု ်
သည်ဟု နာမည်�ကီးသည်။ အဘိုးအိုသည် ြပင်းြပင်းထန် ထန် တရား
ထိုင်�ပီးသည့် အေြခအေနမျိုးတွင် ၎င်း ၏ �ုပ်သွင်ြပင်ကိုပ င် ေြပာင်းလဲ
ပစ်�င
ိ ု ်သည်ဟုလည်း လူအများက ယံု�ကည်ထား�ကသည်။ ကျန်းမာ
ေရး၊ လူမ�ေရး�ှင့် စီးပွားေရးြပဿနာများ ေြဖ�ှ င်းရာတွင် ဤကဲ့သို ့
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ေသာ ဈာန်အဘိညာဉ်ရ ပုဂ�ိုလ်များအြပင် နက�တ်ေဗဒင်�င
ှ ့် လက�ဏာ
ေဗဒင်များကိုလည်း ယံု�ကည်အသံုးြပု�ကသည်။
ဗုဒဘ
� ာသာဝင်များတိသည်
ု့
အ��ရာယ်မှကင်းေဝးေစရန် သုတ�န်များ
ကို ရွ တ်ဖတ်သရဇ� ယ်ြခင်းအမ�ကိုလည်း ြပုတတ်�ကသည်။ သုတ�န်
အများစုကို ေ�ှးေဟာင်းပါဠိဘာသာြဖင့် ေရးသားထား�ပီးအချို � ပူေဇာ်
ရွ တ်ဖတ်သူများက ယင်းသုတ�န်အများစုတ၏
ို ့ အနက်အဓိပ�ာယ်ကို နား
လည်ြခင်း မ�ှိ�ကေပ။ မိမိတ၏
ို ့ လိုအင်ဆ��များ ြပည့်ဝ�ကရန် သုတ�န်
တစ်မျိုးမျိုးကို

ရွ တ်ဖတ်သရဇ� ယ်ေလ့�ှိ�က�ပီး

တစ်�ပိုင်တည်းတွင်

အလံုးေပါင်း ၁၀၈ လံုးပါသည့် ပုတီးကံုးကို အ�ကိမ်အေရအတွက် ၁၀၀
ခန် ့စိပ်�ကေလ့�ှိသည်။ တချို � ဗုဒဘ
� ာသာဝင်များသည် �ိုးရာနတ်ကို ကိုး
ကွယ်ြခင်းများလည်း�ှိသည်။

ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာအတွင်း�ှိ

ေကျး

ရွ ာသူရွာသားများသည် ဗုဒဘ
� ာသာ�ှင့် နတ်အမျိုးမျိုး (ရွ ာေတာ်�ှင်နတ်၊
�ိုးရာနတ်၊

ေြမေစာင့်နတ်၊

သစ်ပင်ေစာင့်နတ်�င
ှ ့်

အိမ်ေစာင့်နတ်

စသြဖင့်) ကို ကိုးကွယ်�ကသည်။ မိမိတ၏
ို ့ လူေနမ�ဘဝ တိုးတက်ြမင့်
မားေစရန် ရည်သန်၍အဆိုပါနတ်များကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်�ကြခင်း
ြဖစ်သည်။ နတ်ကို ပူေဇာ် ကိုးကွယ်သည့် အေလ့အထ တည်�ှိရြခင်း
အဓိက အေ�ကာင်းရင်းသည် နတ်များက ကူညီေ◌ဆာင်မတတ်သည်ဟူ
သည့် ယံု�ကည်မ�ေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။ ဗုဒဘ
� ာသာယံု�ကည်မ� နယ်ပယ်
တွင် နတ်အမျိုးမျိုးကို လူဘံ
့ ုထက် ပိုအဆင့်ြမင့်သည့် ဘံုများတွင် ေဒဝါ
အြဖစ် စံေန�ကသူများြဖစ်သည်ဟူသည့် ယံု�ကည်မ� �ှိ�င
ှ ့�် ပီးသား ြဖစ်
သည်။ ဗုဒဘ
� ာသာ�ှိ ‘နတ်’ သတ်မတ
ှ ်ချက်�င
ှ ့် ကွဲြပားသည်မှာ နတ်
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ကိုးကွယ်မ�နယ်ပယ်အတွင်း�ှိ ‘နတ်’ များမှာ အမှန်စင်စ စ်အစိမ်းနတ်
များပင် ြဖစ်သည်။ ဗုဒဘ
� ာသာဝင်အားလံုးသည် နတ်ကိုးကွယသ
် ူများ
ြဖစ်�ကသည်ဟူသည့် အေနာက်တိုင်းသားများ၏ ယူဆချက်မှာ နတ်
ေဒဝါ �ှင့် အစိမ်းနတ်များ အ�ကားအဓိပ�ာယ်��ပ်ေထွးမ�အ ေပါ် အေြခခံ၍
ေပါ်ေပါက်လာြခင်း ြဖစ်�င
ိ ု ်ပ ါသည်။
အတိတ်ဘဝမှြပုခဲဖ
့ ူးသည့်အကုသိုလ်၊

အညစ်အေ�ကးများ၏

အကျိုးဆက်အြဖစ် ယခုဘဝတွင် ဆင်းရဲခက်ခဲပင်ပန် းေနရြခင်း ြဖစ်
သည်ဟူသည့်

သေဘာတရားကို

ဗုဒဘ
� ာသာတွင်ေလးနက်စွာယံု�ကည်�ကသည်။
ကွင်းဆင်းေလ့လာခဲ့သည့် ေကျးရွ ာတွင်လည်း ယင်းယံု�ကည်မ�မျိုး �ှိ
သည်ကို ေတွ�ရသည်။ ထိအြပင်
ု့
မိသားစုဝင်တစ်ေယာက်ေယာက် ဆိုး
ဝါးသည့် အေြခအေန�ကံု၍ �ုတ်တရက် ေသဆံုးရမ�ကဲ့သေသာ
ို ့
ြပင်း
ထန်လွန်းသည့် အနိ�ာ�ံုကိစ�များသည် ယခင် ဘဝမှ အကုသိုလက
် ံများ
ေ�ကာင့် ြဖစ်ပွားရသည်ဟုလည်း ရွ ာသူ၊ ရွ ာသားများ ယံု�ကည်�ကသည်။
အြခားသူများအေပါ် ကျူးလွန်သည့် အမ�ကိစ�များအတွက် ယခုဘဝ မ
ဟုတ်သည့်တိုင် သံသရာ တစ်ေကွ�ေကွ�တွင် ြပန်လည်ေပးဆပ်ရမည်ဟု
ယံု�ကည်သိထား�ကသည်။ ဤကဲ့သေသာယံ
ို ့
ု�ကည်မ�ေ�ကာင့် တစ်ပါးသူ
များအေပါ်ေသွးေအးေအးြဖင့်ခ��ာကိုယ်အနာတရြဖစ်ေစသည့်
ရာဇဝတ်မ�မျိုးကို
ဝန်ေလး�က�ပီးယင်းသည်

ရွ ာသူရွာသားများ
ရပ်ရွာထဲ�ှိ

ြပုလုပ်�ကရန်
လမ်းမများေပါ်တွင်

ြပင်းထန်သည့် ဒုစ�ိုက်မ�များ မ�ှိရြခင်း အေ�ကာင်းရင်းတစ်ခု ြဖစ် �င
ို ်

138 | Lwin Lwin Mon

သည်။ ရွ ာသူရွာသားများသည် ရာဇဝတ်မက
� ို တားဆီး�ှိမ်နင်းသည့်
ရဲသားများထက်စာလ�င် ေနာက်ဘဝကို ပို၍ ေ�ကာက်ရွံ� �ကသည်။
သံသရာအေပါ် ယံု�ကည်မ�များေ�ကာင့် ေဟာင်းဆား ေကျးရွ ာသူရွာသား
များသည် ဘုန်းေတာ်�ကီးများ�ှင့် အကူအညီ လိုအပ်ေနသည့် ပုဂ�ိုလ်
များကို အလ�ဒါနြပု�ကြခင်းြဖစ်သည်။
ေကျးရွ ာအတွင်း�ှိ

ေကျာင်းသစ်ေကျာင်းဆရာေတာ်ဘုရားသည်

ဘုန်းတန်ခိုး�ကီးမားသည့်အတွက် ေကျာင်းအသစ်၊ ေစတီအသစ် တည်
ထား�ိင
ု ်ရန် သိုက်ေလာကမှ ပုဂ�ိုလ်များက ကူညီေစာင်မ�ကသည်ဟု ယံု
�ကည်�ကသည်။ ဆရာေတာ်သည် အသက် ၁၁ �ှစ်အရွ ယ်တွင် �ှင်ြပု
ခဲ့�ပီး ေနာင်တစ်ချိန်တွင် ေကျာင်းသစ်ေကျာင်း ထိုင်ဆရာေတာ် ြဖစ်လာ
ရမည်ဟု မိန�ကားခဲ
့်
့ဖူးသည်။ ဤစာတမ်းေရးသားေနသည့်အချိန်တွင်
ဆရာေတာ်ဘုရားသည် သက်ေတာ် ၃၀ �ှိ�ပီြဖစ်သည်။ ငယ်စဉ် ကိုရင်
ဘဝက ေြပာခဲ့သည့်စကားေ�ကာင့် အချို �ေသာသူများက ဆရာေတာ်ကို
�ူ း�ှမ်းေနသည်ဟု ထင်ခဲ့�ကေသာ်လည်း ဆရာေတာ်၏ မှန်းဆချက်များ
အမှန်တကယ် ြဖစ်လာခဲသ
့ ည်။ ဆရာေတာ်သည် ရပ်ရွာထဲတွင် အဓိက
ဘာသာေရးေခါင်း ေဆာင်တစ်ဦး ြဖစ်လာခဲ့သည်။ နတ်ကိုးကွယ်မ��င
ှ ့်
ပတ်သက်၍လည်း ရွ ာသူရွာသားများ၏ အမူအကျင့် ေြပာင်းလဲေအာင်
စွမ်းေဆာင်�င
ိ ု ် ခဲ့သည်။ နတ်များအား ေဈး�ကီးေပးဝယ်ရသည့် အသား
�ှင့်

အရက်ေသစာများ

အကုန်အကျသက်သာေစရန်

အသံုးြပုပူေဇာ်မည့်အစား

အသီးအရွ က်များ�ှင့်

ရွ ာသူ၊ ရွ ာသားများအား တိုကတ
် ွန်းခဲ့သည်။

ပူေဇာ်ပသရန်
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ဗုဒဘ
� ာသာ၏ ေနာက်ထပ်အေရးပါသည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ
ရဟ��ာ

တရားထူးတရားြမတ်ရသူ

သူေတာ်စင်အြဖစ်

ကိုးကွယ်

ယံု�ကည်ြခင်းခံရသည့် ဘုန်းေတာ်�ကီး၊ ဝိဇ�ာ၊ နတ်ကေတာ်၊ ဘုန်း�ကီး�ှင့်
သီလ�ှင်

အစ�ှိသည့်

ဘာသာေရး/သာသနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ�ိုလ်များ၏

အခန်းက� ြဖစ်သည်။ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�နယ်ပယ်အတွင်း အြခား
အေရးပါသည့် အချက်များမှာ ဆွဲေဆာင်�င
ိ ု ်မ�၊ အာဏာခွဲေဝြခင်း ၊ အသိ
ပညာများ ြပန်ပွ့ ားေစြခင်း�ှင့် ဂျဲန်ဒါ စသည်တို ့ ြဖစ်သည်။ ဘာသာေရး
သာသနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ�ိုလ်များတွင် တမူထူးြခားသည့် အရည်အချင်းများ၊
ဘာသာေရးဆိုင်ရာ စွမ်းေဆာင်ရည်များ�ှိရမည့်အြပင် ကျယ်ြပန်သည်
့
့
လူမ�အသိုင်းအဝိုင်း ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမ�ြဖစ်စ ဉ်များတွင်လည်း အေရး
�ကီးသည့် အခန်းက�များမှာလည်း ပါဝင်ပတ်သက်လျက်�ှိ�ကသည်။
မျက်ေမှာက်ေခတ်လူမ�အသိုင်းအဝိုင်းမှ
သက်ဆိုင်ရာဘာသာဝင်

ကိုးကွယ်ယံု�ကည်သမ
ူ ျား၊

ေနာက်လိုက်များ၏

ေြပာင်းလဲလာသည့်

လိုအပ်ချက်များက ဘာသာေရး/သာသနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ အေနအထား
အေပါ်ကိုလည်း သက်ေရာက်မ��ှိသည်။
မွန်ေကျးရွ ာသူရွာသားများသည်

ဘာသာေရးဆိုင်ရာ

ဩဇာ

အာဏာအေပါ် ေလးေလးနက်နက်�ု ေ
ိ သေလးစားလိုက်နာေလ့�ှိ�က�ပီး
ဤေလးစားမ�များသည်
ဓေလ့ထံုးစံမ ျား�ှင့လ
် ည်း

၎င်းတိ၏
ု့

လူမူေရး၊

ဆက်စပ်လျက်�ှိသည်။

ဘာသာတရားနယ်ပယ်အတွင်း
အဆင့်တစ်ဆင့်�င
ှ ့်တစ်ဆင့်၊

ယဉ်ေကျးမ�
ထိေ�ကာင်
ု့
့

တစ်ဦး�ှငတ
့် စ်ဦး၊
အုပ်စတ
ု စ်စ�
ု င
ှ ့်

တစ်စုအ�ကား
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တည်�ှိသည့် အခွင်အ
� ျားအေပါ်
့ ာဏာဆိုင်ရာ ဆက်� �ယ်ပတ်သက်မမ
အေလးထားလိုက်နာမ�အေြခအေနများကို

နားလည်ရန်

အေရး�ကီးသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ရဟ��ာ၊ ဝိဇ�ာ�ှင့် နတ်ကေတာ်များ
အေပါ် �ိုေသေလးစားမ�ကို ကွင်းဆင်းေလ့လာခဲ့သည့် ေကျးရွ ာတွင်
လည်း ေတွ� �ှိရသည်။ ကိုရင်ေလးအြဖစ် လူသိများသည့် ကတွန်ဘုန်း
ေတာ်�ကီးေကျာင်းဆရာေတာ်ကို ရဟ��ာအြဖစ် မှတ်ယူထား�က�ပီး မည်
သည့်ေရာဂါဘယမျိုးကိုမဆို ပရိတ်ေရြဖန်း�ပီ း ကုသေပး�ိင
ု ်သည်ဟု
ယံု�ကည်�ကသည်။ ထိအြပင်
ု့
ေကျာင်းသစ်ေကျာင်းဆရာေတာ် ဘုရား
ကိုလည်း ဘာသာေရးဆိုင်ရာကိစ�များ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဝိဇ�ာ�ှင့်
သိုက်ေလာကမှ

ကူညီေဆာင်မေပးေနသည်ဟုလည်း

ယံု�ကည်�ကသည်။ ဤကဲ့သေသာ
ို ့
ယံု�ကည်မ�များက ရပ်ရွာအတွင်း
ြဖစ်ပွားလျက်�ှိသည့်
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး�ှင့်
�� ြမင်ပံုတကိ
ို ့ ု

အမ�ြပဿနာများေြဖ�ှင်းပံု ၊
လံုြခံ ုေရးအေပါ်

လ�မ်းမိုးေနသည်ကို

ရပ်သူရွာသားများ

ေတွ�ရသည်။

ဤကိစက
� ိုပင်

အကျယ်ချဲ� ေဆွးေ�ွးသွားပါမည်။
နိစ�ဓူဝ အမ�ကိစ�များေြဖ�ှင်းပံု� ှင် တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရး လံုြခံုေရး
ဆိုင်ရာ ကိစ�များ
ေယဘူုယျအားြဖင့် ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာသည် သာယာ�ငိမ်းချမ်းသည့်
ေကျးရွ ာတစ်ရွာြဖစ်�ပီး ရွ ာသူရွာသားများသည်လည်း မိမိတို၏
့ ေနစဉ်
့
ဘဝတွင် လံုြခံုမ�ကို ခံစား�ကရသည်ကို ေတွ�ရသည်။ အရက်သမားမ�၊
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ခိုးမ� �ှင့၊် ေြမယာ�ှင့် ပတ်သက်သည့် အမ�များ စသြဖင့် အမ�ငယ်များ
ြဖစ်ပွားသည့်အခါ ရာအိမ်ေခါင်း သိမဟု
ု ့ တ် ရပ်ေကျးအု ပ်ချုပ်ေရးမ�း
အဆင့်တွင်ပင် ေကျလည်ေအာင် ေြဖ�ှင်း�ကသည်။ ကွင်းဆင်းေလ့
လာမ� ြပုသည့် အချိန်ကာလအတွင်း ဆိုးရွ ားသည့် အမ�ကိစ�များ ြဖစ်
ပွားသည်ကို မေတွ� ခဲ့ရေပ။ ဤအပိုင်းတွင် ပထမဦးစွာ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရး လံုြခံုေရးဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ�ေပးပံု� ှင့် လံုြခံုမ�ရ�ှိ ရန် လူ
အများ အသံုးြပု�ကသည့် စနစ်ယ��ရားများကို ေလ့လာဆန်းစစ်ထား
ပါသည်။ ထိေနာက်
ု့
လူမ�ေရးဆိုင်ရာ အမ�ကိစ�မ ျား�ှင့် အြခားြပဿနာ
များကို မည်ကဲ့သို ့ ေြဖ�ှင်းမ�ြပု�ကသည်ကို ေဖာ်ထုတ်ေလ့လာသွားပါ
မည်။ ဤက��ှစ်ခုစလံုးအတွက် ဘာသာတရား�ှင့် ကိုးကွယယ
် ံု�ကည်
မ�ဆိုင်ရာ တန်ဖိုးထားမ�များ၏ အေရးပါသည့် အခန်းက�ကို ေဖာ်
ထုတတ
် င်ြပသွားပါမည်။

ယင်းတန်ဖိုးထားမ�မ ျားသည်

ဘာသာေရး

လ�မ်းမိုးမ�မ�ှိသည့် အချို � ေသာ တရားေရးဆိုင်ရာ စနစ်ယ��ရားများ
�ှင့်လည်း ေရာေ�ှာယှက်� �ယ်ေနေလ့�ှိသည်။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လံုြခံုေရးဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ�ေပးြခင် း
ေကျးရွ ာသူေကျးရွ ာသားများအားလံုးသည် ပုဂ�ိုလ်ေရးအရ တစ်ဦး�ှင့်
တစ်ဦး

ရင်း�ှးီ က�မ်းဝင် �ပီးသား

ြဖစ်�ကသည့်အတွက်

တစ်ရွာလံုး

အတိုင်းအတာအြဖစ် လံုြခံုမ��ှိေနသည်ဟု ေလးနက်စွာ�� ြမင်ထား�က
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သည်။ ဗိေ��ာဆရာမ တစ်ဦး၏ ေြပာ�ကားချက်ကို ေအာက်ပါအတိုင်း
ေတွ� ြမင်ရသည်။
က�န်မအိမ်နဲ ့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ေတွမှာ လံုြခံု�ကပါတယ်။
�ပီးေတာ့ က�န်မတိရွ
ု ့ ာမှာေနသူ အများစုက အချင်းချင် း
ေဆွမျိုးေတာ်တဲ့သူေတွ
ကူညီ�ု င
ိ ်းပင်း�ပီး

ြဖစ်�ကေတာ့

တစ်ဦးနဲတစ်
့ ဦး

�ငိမ်း�ငိမ်းချမ်းချမ်း ေန�ကတာ

များပါ

တယ်။ ဒါေ�ကာင့် တစ်ြခံနတစ်
ဲ ့ ြခံ �ကားမှာလည်း ြခံစည်း�ိုး
ေတွ ကာတာေတာင် မ�ှိပါဘူး။ အေဝးေြပးလမ်း မ�ကီးနဲ ့
နီးတဲ့အိမ်ေတွမှာေတာ့
စိုးရိမ်�ကပါတယ်။

အြပင်ကသူခိုး

ဒါေပမဲ့

က�န်မ

လာခိုးမှာ

အိမ်နား

တစ်

ဝိုက်မှာေတာ့ ေဘးေရာ ရန်ေရာ အားလံုးကင်း�ပီး အဆင်
ေြပပါတယ်�ှင်။ 14
13

သာမန်အားြဖင့် ဤကဲ့သေသာေဘးကင်
ို ့
းလံုြခံုမ�ကို ေကျးရွ ာသား
မှ ခံစား�ကရသည့်တိုင် ရပ်ရွာအတွင်း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လံုြခံုေရး
ဆိုင်ရာ အကူအညီများကို ရယူ�င
ိ ု ်သည့် ဝန်ေဆာင်မ�ယ��ရားများလည်း
အရန်သင့် �ှိသည်။ ေကျးရွ ာအတွင်း လံုြခံုေရးတာဝန် အဓိကထမ်း
ေဆာင်သည့်အဖွဲ� မှာ

ြပည်သစစ်
ူ ့ အဖွဲ�များြဖစ်သည်။ ြပည်သစစ်
ူ ့ မ ျား

သည် ေကျးရွ ာ ဆယ်အိမ်ေခါင်းများ�ှငလ
့် ည်းေကာင်း၊ ရာအိမ် ေခါင်း
များ�ှင့်လည်းေကာင်း၊ ရပ်ေကျးအုပ် ချုပ် ေရးမ� းများ�ှင့်လည်း ေကာင်း၊
14

�ိုးရာတိုင်းရင်းေဆးဆရာ�ှင့် အင်တာဗျူး၊ ၂၀၁၆ ခု ေအာက်တိုဘာလ ၁၅
ရက်ေန။့
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တစ်ခါတစ်ရံ ရဲဘက်ဆိုင်ရာ�ှင့လ
် ည်းေကာင်း ပူးေပါင်း၍ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးတာဝန်များကို

ထမ်းေဆာင်�ကသည်။

ြပည်သစစ်
ူ ့ အဖွဲ�များ

သည် ဥပမာအားြဖင့် ဇင်းကျိုက်ဘုရားပွဲေတာ်ကာလများတွင် �မို �နယ်
အုပ်ချုပ် ေရးမ�းအဖွဲ�၏ ��န်�ကားချက်ြဖင့် ဘုရားပွဲလံုြခံုေရး တာဝန်
များ

ကူညီေဆာင်ရွက်ေပး�ကသည်။

ေကျးရွ ာလံုြခံုေရးအတွက်

ြပည်သူစစ်
ြမန်မာ့
့ အဖွဲ�များကို လွန်ခဲသ
့ ည့် �ှစ်ေပါင်း ၄၀-၅၀ ခန်ကပင်
့
တပ်မေတာ်က

ဦးေဆာင်ဖွဲ�စည်းေပးခဲ့သည်။ ြပည်သစစ်
ူ ့ အဖွဲ�များကို

မိမိတသေဘာထားဆ��
ို ့
အေလျာက်
စစ်သင်တန်းများ�ှင့်

တပ်မေတာ်မှ

လက်နက်များကို

သက်ဆိုင်ရာေကျးရွ ာသားများ�ှင့်ပင်
ြပည်သူစစ်
့ အဖွဲ�ကို

ရပ်ရွာမှ

စီစဉ်ေပးသည့်

လက်ခံရယူ�ကသည့်

ဖွဲ�စည်း ထားြခင်း

စပါးဆန်မ ျားေပး၍

ြဖစ်သည်။
ေထာက်ပံ့မ�

ြပု�ကသည်။ ဤစာတမ်းအတွက်ကွင်းဆင်းေလ့လာခဲ့သည့်အချိန်တွင်
ြပည်သူစစ်
့ သည်
မ�ှိေတာ့ဘဲ

တပ်မေတာ်�င
ှ ့်

ပူးေပါင်းလုပေ
် ဆာင်ြခင်းများ

ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ� �ှင့်

ရဲတပ်ဖွဲ�တ�ှ
ို ့ င့သ
် ာ

ပူးေပါင် းအလုပ် လုပ်ကိုင်လျက်�ှိ�ကသည်ကို ေတွ�ရသည်။
ရပ်သူရွာသားများသည်

ဤကဲ့သို ့ လံုြခံုေရးဆိုင်ရာဝန် ေဆာင်မ�

ေပးသည့် အစုအဖွဲ�များထံမှ အကူအညီများ ရယူ�ကသည့်အြပင် ကိုး
ကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ

အသံုးြပုအားြခင်း ြဖင့်လည်း

ေကာင်း၊ ဘုန်းေတာ်�ကီး၊ ေဗဒင်ဆရာဆရာမ�ှင့် နတ် စသည်တ၏
ို ့
အကူအညီများကိုလည်းရယူကာ မိမိတဘဝတွ
ို ့
င် ကျေရာက်လာသည့်
ေဘးအ��ရာယ်များကို ကာကွယ်�ကသည်။ ယင်းသည် တရားဥပေဒ
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စိုးမိုးေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ� ေပးသည့် အေြခအေနတွင်လည်း ေကာင်း၊
လံုြခံုေရးအယူအဆအေပါ် နားလည်မ�တွင်လည်းေကာင်း အမျိုး အစား
စံုလင်သည့် ဥပေဒသေဘာတရားများ ေပါင်းစပ်ေရာေ�ှာေနမ� (legal
hybridity) သေဘာသဘာဝပင် ြဖစ်သည်။

၎င်းတို ့ ပူေဇာ်ကိုးကွယ်သည့် �ိုးရာနတ်များက ၎င်းတို၏
့ ေနအိမ်
များအေပါ်

ေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်မ�မှ

အကာအကွယ်ေပးေန�က

သည်ဟုေဟာင်းဆားေကျးရွ ာသူရွာသားများသည်
ယံု�ကည်ထား�ကသည်။

�ိုးရာနတ်များကို

ပိုးပုဆိုး၊

အြခားေသာ

အထည်များ၊ ခေမာက်များြဖင့် ပူေဇာ်ပသ�ကသည်။ ဤပစ�ည်းများကို
ထုပ်ပိုးကာ အိမ်တိုင်မ�ကီး အေပါ်�ှိ ေခါင်မိုးတွင် ချိတ်ထားေလ့�ှိသည်။
အိမ်သား

တစ်ေယာက်ေယာက်

နာမကျန်းြဖစ်လာသည့်အခါ

ယင်းသည် �ိုးရာနတ်ကို ဆက်ကပ်ထားသည့် အထည်တင
ွ ် အေပါက်
�ှိလာြခင်းေ�ကာင့် ြဖစ်သည်ဟု ရွ ာသူရွာသားများ ယံု�ကည်ထား�က�ပီး
အချိန် မဆိုင်းဘဲ အထည်အေဟာင်းများကို အသစ်�င
ှ ့် ချက်ချင်း
လဲလှယ်�ကသည်။ ယင်းကဲ့သို ့ လဲလယ
ှ ်ေပးြခင်းအားြဖင့် အိမ်သားများ
လံုြခံုမ�ကို

ခံစားရ�ပီး

ဖျားေနသည့်

လူနာလည်း

ေနြပန်ေကာင်းလာသည်ဟု လက်ခထ
ံ ား�ကသည်။ အိမ်ေခါင်မိုးေပါ်တွင်
အဝတ်ထုပ်များ ချိတ်ဆွဲပူေဇာ်�ကသည့်အြပင် အိမ်ေ�ှ �များတွင်လည်း
နတ်ကွန်းငယ်ေလးများတည်ေဆာက်�ပီး ကိုးကွယတ
် တ်�ကေသးသည်။
ယင်းနတ်ကွန်းငယ်ေလးများသည်

ေနအိမ်ကို

ေဘးအ��ရာယ်များ

မကျေရာက်ေအာင် ကူညီေဆာင်မေပး�ိင
ု ်သည်ဟု ယံု�ကည်�ကသည်။
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ဒ�ာရီဇာတ်လမ်းများ၊ သုတ�န်များကို ရွ တ်ဖတ်သရဇ� ယ်ြခင်းအား
ြဖင့်

ေဘးအ��ရာယ်များကင်းေဝး�ပီး

ေကာင်း၊

�ကယ်ဝချမ်းသာမ�ကို

အရွ ယ်တင်�ပ
ု ျိုြခင်းကိုလည်းေကာင်း

လက်ခံထား�ကသည်။

ထိအြပင်
ု့

လည်း

ရ�ှိခံစားရမည်ဟု

ြပဿနာများ�ှင့်

ရင်ဆို င်ရပါက

နက�တ်ေဗဒင်ဆရာများဆီသို ့
သွားေရာက်အကူအညီေတာင်းခံ�ကသည်။
လာေစရန်�င
ှ ့်

ရင်ဆိုင်ေန�ကရသည့်

ကံများပိုေကာင်း
ြပဿနာများကို

ေြဖ�ှ င်း

�ိင
ု ်�ကေစရန်အလိုငှ့ ာ ေဗဒင်ဆရာများက ပရိတခ
် ျည်များ၊ ေရေမ�း ၊
အေမ�းတိုင်၊ ေဘာပင်�င
ှ ့် လက်ကိုင်ပုဝါအစ�ှိသည့် အေဆာင်လက်ဖွဲ�
များေပးေလ့�ှိ�ကသည်။ နာမကျန်းြဖစ်သည့်အခါ ပရိတ်ချည်များအသံုး
ြပုြခင်း ၊ ပရိတ်တရားေတာ်များ ရွ တ်ဆိုြခင်းအားြဖင့် လျင်ြမန်စွာ ေန
ြပန်ေကာင်းလာမည်။ အလုပ်�ှာေနသူများအတွက် ေရေမ�းလက်ဖွဲ� �ှင့်
ဂါထာမ��ာန်များ

ရွ တ်ဖတ်သရဇ� ယ်ြခင်းအားြဖင့်

အလုပ်အကိုင်

အခွင့်အလမ်းများ ေပါ်ထွန်းလာမည်။ ကံ အကျိုးေပးမေကာင်းသည့်
အေြခအေနအတွက်

မန်းမ�တ်ထားသည့်အေမ�းတိုင်မ ျားက

ကံ

မ

ေကာင်းြခင်းများကို ဖယ်�ှားေပး�ိင
ု ်မည်။ ေကျာင် းစာေမးပွဲ များတွင်
ေကာင်းစွာေြဖဆို�င
ိ ု ်�ပီ း အမှတ်ေကာင်းေကာင်းရရန် ေဗဒင်ဆရာများ
က သုတ�န်များကို ရွ တ်ဖတ်�ပီး မန်းမ�တ်ဂုဏ်တင်ထားသည့် ေဘာပင်�င
ှ ့်
လက်ကိုင်ပုဝါကို အသံုးြပု�ိင
ု ်�ကသည်။ သည့်အြပင် နက�တ်ေဗဒင်
ဆရာများ�ှင့် ေ�ှ � ြဖစ် ေဟာဆရာများသည် ၎င်းတိ၏
ု ့ ကျန်းမာေရး
ဆိုင်ရာြပဿနာများကိုလည်း

ကူညီေြဖ�ှင်းေပး�ိင
ု ်�ကသည်ဟုလည်း
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ေဟာင်းဆားရွ ာသူရွာသားများက

ယံု�ကည်လက်ခံထား�ကသည်။

ဥပမာအားြဖင့် ေကျာင်းသူမိန်းကေလးတစ်ဦး မေတာ်တဆ လဲကျ�ပီး
ေပါင်တွင် အနာတရြဖစ်သွားသည့်အခါ ယင်းသည် ေြမေစာင့်နတ်၏
အြပစ်ဒဏ်ခတ်ြခင်း ခံရသည်ဟု ယံု�ကည်�ကသည့်အေလျာက် မိန်း
ကေလး၏ ဒဏ်ရာသက်သာလာေစရန် ေဗဒင်ဆရာ၏ အကူအညီြဖင့်
ေြမေစာင့်နတ်ကို ပူေဇာ်ေတာင်းပန်ခဲ့ရသည်။ ေနာက်ထပ် ဥပမာတစ်
ခုမှာ လင်မယားကွာ�ှင်းြခင်းကိစ�ြဖစ်သည်။ လင်မယားချင်းကွာ�ှင်းလို
သည့် ပုဂ�ိုလ်များသည် ဦးစွာပထမ ေဗဒင်ဆရာဆီသွား၍ ယင်းသည်
ေကာင်းမွန်သည့်လုပ်ရပ်တစ်ခု

ဟုတ်မဟုတ်

ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း သိမဟု
ု ့ တ်

ေမးြမန်း�ပီးမှသာ

ပံုမှန်တရားေရးစီရင်ေရးစနစ်၏

အကူအညီကို ရယူ�ပီး တရားဝင်ကွာ�ှင်းမ� ြပု�ကသည်ကို ေတွ�ရသည်။
အြငင်းပွားမ�မ ျားကို ေြဖ�ှင်း ြခင်း
အများအားြဖင့် အစိုးရမှတရားဝင်အသိအမှတ်ြပုထားသည့် နည်းလမ်း
များြဖစ်သည့် အနိမ့ဆ
် ံုးေကျးရွ ာအုပ် ချုပ် ေရးမ� းများ၊ ထို မအ
ှ ဆင့်ဆင့်
တက်၍အြငင်းပွားမ�များကို

ေြဖ�ှင်းမ� ြပု�ကသည်ဟု

ေြပာဆိုမ�ြပုတတ်�ကေသာ်လည်း

လူအများ

အင်တာဗျူးလက်ခံေြဖ�ကား

သူများအေ�ကာင်း စာေရးသူ ပိုမိုနားလည်သေဘာေပါက်လာသည်�င
ှ ့်
အမ� လက်ေတွ�တွင် ြပဿနာများ ေြဖ�ှင်းရာ၌ ယဉ်ေကျးမ�� ှင့် ဘာ
သာေရးဓေလ့ထံုးတမ်း နည်းနာများကိုလည်း ရယူအသံုးြပု�ကေ�ကာင်း
ထင်ထင် �ှား�ှား ေတွ��ှိရသည်။ ယဉ်ေကျးမ�� ှင့် ဘာသာေရး အေြခြပု
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နည်းလမ်းများကို

အသံုးြပု�ပီးရပ်သူရွာသားများ

ေြဖ�ှ င်းမ�

ြပု�က

သည့်ြပဿနာများတွင် ကျန်းမာေရးဆို င်ရာြပဿနာများသာမက၊ လူ
ေပျာက်၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခိုးမ� ၊ အိမ်ေထာင် ေရးအ�� ပ်အ �ှင်း ၊ ချဲ စသည့်
အမ�ကိစ�များလည်း ပါဝင်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် တက� သိုလဘ
် ွဲ�ရ အလှ
ြပင်ဆိုင်ပိုင်�ှင် ၂၃ �ှစ်အ ရွ ယ် မွန်အမျိုးသမီး ငယ်၏ ေအာက်ပါေြပာ
�ကားချက်ကို �ကည့်���င
ိ ု ်သည်။
က�န်မတိရွ
ု ့ ာမှာ အများစု ေတွ�ရတတ်တဲ့ အမ�ေတွကေတာ့
လင်မယားရန်ြဖစ်တဲ့ အမ�ရယ်၊ လူငယ်အချင်းချင် း၊ အိမ်
နီးနားချင် း အချင်းချင်း ရန်ြ ဖစ်�ကတဲ့ အမ�ေတွရယ်ပါပဲ။
တစ်ခါတေလ တစ်အိမ်နဲ ့ တစ်အိမ်�ကား ြခံစည်း�ိုးကာ
�ကရင်း �ကားက ေြမကို သူပိုင် ကိယ
ု ်ပိုင်ြငင်း�ကတာမျိုး
ေတာ့�ှိတတ်တယ်။

ေငွေပးေငွယူေချးငှားတာေတွ၊

ေြမပိုင်လုပ်တဲ့အမ�ေတွလို

နည်းနည်းပို�ကီးတဲ့

အမ�ေတွဆိုရင်ေတာ့

ရာအိမ်မ�းေတွ၊

ရပ်ေကျးအုပ် ချုပ် ေရးမ�း ေတွဆီ
ပစ�ညး် ေပျာက်တာမျိုးေတွ

သွားတာ၊
ြဖစ် ရင်ေတာ့

ရွ ာသူရွာသားေတွက ေဗဒင်ဆရာနဲ ့ နတ်ကေတာ်ေတွဆီကို
သွား�ကတာပိုများပါတယ်။ 15
14

15၂၀၁၆ ခု�ှစ် ဧ�ပီလ ၃၀ ရက်ေနတွ
့ င် အလှြပင်ဆိုင်ပိုင်�ှင် ရွ ာသူအမျိုးသမီးအား ေမး

ြမန်းခဲ့သည့် အင်တာဗျူး
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အလှြပင်ဆိုင်ပိုင်�ှင် အမျိုးသမီး၏ အထက်ပါအဆိုအရ ကိုးကွယ်
ယံု�ကည်မ�ကို

အေြခခံသည့်

ြပဿနာေြဖ�ှင်းြခင်းနည်းလမ်းများ၊

အ�ကံြပုလမ်း��န်ချက်များကို

ပိုမိုအသံုးချေြဖ�ှင်းမ�ြပုသည့်

အမ�ကိစ�များ သီးြခား �ှိသည်ကို ေတွ�ရမည်ြဖစ်သည်။
လွန်ခ့သ
ဲ ည့် �ှစ် ၅၀ ခန်ကိ
့ ု ြပန်�ကည့်လ�င် ရွ ာမှ ရွ ာသူမိန်းကေလး
တစ်ဦးကို အမျိုးသားတစ်ေယာက်ေယာက်မှ အေ�ှာက်အယှက်ြပုပါက
ရွ ာသူ�ကီးအေနြဖင့် အဆိုပါအမျိုးသားကို ရက်သတ� ပတ်ခန် ့ ထိပ်တံုး
ခတ်�ပီး ထိန်းသိမ်းထားမည် ြဖစ်သည်။ ြပစ်မ�ကျူးလွန်သူအမျိုးသားက
ေလျာ်ေ�ကးေငွ ေပးြခင်းအားြဖင့် ေကျးရွ ာအဆင့်တွင် ေြဖ�ှ င်းမ� မြပု�ိင
ု ်
ေသာ အမ�ကို ခ�ိုင်အဆင့်သို ့ လ�ဲေြပာင်းတင်ခ့�ဲ ကဖူးသည်။ သိေသာ်
ု့
ယခုအခါ

ဤကဲ့သိုေသာ

ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာတွင်
ပံုစံတကျမဟုတ်ေသာ်လည်း
သေဘာတူခံဝန်ချက်တွင်

ြပစ်ဒဏ်ေပးြခင်းမျိုးကို

မကျင့်သံုး�ကေတာ့ေပ။
စာြဖင့်
ြပစ်မ�

ယင်းအစား

ေရးသားထားသည့်
ကျူးလွန်သူ

အားလက်မှတ်ေရးထိုးခိုင်းြခင်းနည်းလမ်းကို အသံုးြပု�ပီး ည�ိ�ိင
� ်းေြဖ
�ှင်းြခင်း၊ �ှစ် ဦး�ှစ်ဖက်အြပန်အလှန်ေကျေအးေစြခင် းြဖင့်
အုပ်ချုပ် ေရးမ�းများက

ြပဿနာအများစုကို

ေကျးရွ ာ

ကိုင်တွယ်ေြဖ�ှင်းလာ

သည်။ ခံဝန်ချက်စာချုပ်များတွင်ြပစ် မ�ကျူးလွန်သူအေနြဖင့်တူညီသည့်
ြပစ်မ�ကို ေနာင်တွင် မကျူးလွန်ရန်ကတိြပုပါသည်ဟူသည့် အချက်ကို
ထည့်သွင်းထားေလ့�ှိသည်။
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အချို �ေသာ ေြမယာပိုင်ဆိုင်မ��င
ှ ့် ပတ်သက်သည့် အြငင်းပွားမ�များ၊
ရာဇဝတ် ကျူးလွန်မ�များကိုမူ မိသားစုဝင်များအ�ကား၊ ရပ်ရွာလူ�ကီး
များ�ှင့် (အ�ပီးအြပတ်) ေြဖ�ှင်းမ� မြပု�ိ ုင်သည့်အတွက် ယင်းအမ�ကိစ�
များကို ပိုမိုြမင့်မားသည့် �ိင
ု ်ငံေတာ်အစိုးရ တရားစီရင်ေရး အဆင့်မ ျား
တွင် တက်ေရာက် ေြဖ�ှင်း�ကသည်။ ခိုက်ရန် ြဖစ်ပွားြခင်း�ှင့် မေြပာပ
ေလာက်သည့် ေြမယာအမ�ကိစ�များတိအတွ
ု့
က် ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း
ထံသသာ
ို ့

သွားေရာက်ေြဖ�ှင်း�ကေလ့�ှိသည်။

ယင်းအမ�များသည်

တရားဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာ�ှင့် ပိုမိုဆက်စပ်သည်ဟု လူအများ ယူဆ�က
သည့်အတွက် ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ��င
ှ ့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ပုဂ�ိုလ်များ
သိမဟု
ု ့ တ် ေဗဒင်ဆရာများဆီ မသွားဘဲ အာဏာပိုင်များထံ လာေရာက်
�ကြခင်းြဖစ်သည်။ အများအားြဖင့် မိ မတ
ိ ို ့ ရပ်ရွာထဲတွင် အေြခစိုက်
သည့်

�ံုးများ

မဟုတ်ပါက

မှတ်ပံုတင်ြပုလုပ်ရန်အတွက်ပင်လ�င်

အစိုးရ�ံုးသို ့ သွားေရာက်ရန် ရွ ာသူရွာသားများ ဝန်ေလးတတ်�ကသည်။
သိေသာ်
ု့

ရွ ာသူရွာသားများ

သေဘာကျကျ၊

မကျကျလူခ��
့ ာကိုယ်

ထိခိုက်နာကျင် ပျက်စီး ေစမ�များ ပါဝင်သည့် ရန်ပွဲ များ ြဖစ် ေပါ်လာပါက
ရဲတပ်ဖွဲ�ဝင်များ

တစ်နည်းနည်းြဖင့်

ပါဝင်ပတ်သက်လာ�ိင
ု ်သည့်

အေြခအေနများလည်း �ှိသည်။
ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ကဲ့သို ့ လူမ�ဆို�ှယ် မီဒယ
ီ ာများကို ေကျးလက်ေနြပည်
သူများကလည်း အသံုးြပုလာ�ကသည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ� �ဖိုး
တိုးတက်လာသည်�င
ှ ်အ
ီ ာကို အသံုးြပု၍လည်း အြငင်း
့ မ� ဆို�ှယ်မီဒယ
ပွားမ�များ၊ လူမ�ေရးဆိုင်ရာ ြပဿနာများကို ေြဖ�ှင်းရန် �ကိုးစားလာ�က
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သည်။ ထိအြပင်
ု့
အမ�ကိစ�များ ေြဖ�ှင်း�ကသည့်အခါ ေကျးရွ ာသူ
ရွ ာသားများ အသံုးြပု�ကသည့် �ိုးရာအစဉ်အလာ ယံု�ကည်မ�များ�ှင့်
ဆို�ှယ်မီဒယ
ီ ာအ�ကားတွင် ရံဖန်ရံခါ ေရာေ�ှာ ဆက်စပ်မ��ှိသည်ကို
လည်း ေတွ� �ှိရသည်။
ဤကဲ့သေသာ
ို ့
ဆက်စပ်ေရာေ�ှာမ� (hybridity) ပံုစံအမျိုးမျို းကို
ြဖစ်ရပ် ၂ ခု သံုး�ပီး သ�ုပ်ေဖာ်တင်ြပသွားပါမည်။ ပထမြဖစ် ရပ်တွင်
ဆို�ှယ်မီဒယ
ီ ာအသံုးြပုမ��င
ှ ့် ရပ်ရွာအာဏာပိုင်များမှ ရပ်ထဲရွာထဲတွင်
ပင် အမ�စီရင်သည့် အေရာအေ�ှာပံုစံတစ်ခု ပါဝင်သည်။ ဒုတိယြဖစ်ရပ်
တွင် ကိုးကွယယ
် ံု�ကည်မ� ဘာသာေရးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးထားမ�များ�ှင့်
ဥပေဒေဘာင်အတွင်း�ှိ တရားစီရင် ေရးအခန်းက�တိ�ကားမှ
ု့
ေပါင်း
စပ်ေရာေ�ှာမ�မ ျား ပါဝင်�ကသည်။
ြဖစ်ရပ် ၁။

။ လူေပျာက်မ�အား ကိုင်တယ
ွ ်ေြဖ�ှင်းရာတွင် တိုင်းရင်း

ေဆးဆရာများ�ှင့် ေဖ့ စ်ဘွတ်ခ်တ၏
ို ့ အခန်းက�
ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာမှ မွန်အမျိုးသမီး တိုင်းရင်း ေဆးဆရာမ တစ်
ဦးတွင် တတိယတန်း�ှင့် ဒသမတန်းတိတွ
ု ့ င် သမီး ၂ ေယာက် �ှိသည်။
သူ၏ တိုင်းရင်းေဆးေပးခန်းကို ညေနတိုင်း စတင်ဖွင့လ
် ှစ်ေလ့�ှိသည်။
ေဆးေပးခန်းသို ့ အများစုလာ�ကသည့် လူနာများမှာ ကရင်လူမျိုး ေ���
ေြပာင်းအလုပ်သမားများ ြဖစ်�ကသည်။ လူနာအများစုမှာ ေသွးေပါင်
ချိန်တက်သည့်အတွက်ေ�ကာင့်လည်းေကာင်း၊ ဆီးချို၊ ငှက်ဖျားစသည့်
အဖျားေဝဒနာများေ�ကာင့်လည်းေကာင်း လာေရာက်ကုသ�ကသည်ဟု
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ေဆးဆရာက ဆိုသည်။ ေနာင်တွင် ရွ ာသားများက စာေရးသူအား သူ
သည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ� ဒီမိုကရက်တစ် ကရင်အကျိုး
ြပုတပ်မေတာ်

(DKBA)မှ ြပန်လာ�ပီးေနာက်

ခွဲစိတက
် ုသမ�ပိုင်းတွင်

လည်း က�မ်းကျင်ပိုင်�င
ိ ု ်သည့် ေဆးဆရာတစ်ဦးလည်း ြဖစ်လာသည်
ဟု အသိေပးေြပာ�ကား�ကသည်။ တပ်တွင် ၁၉၈၀ ြပည်လ
့ ွန�
် စ
ှ ်များ
ကတည်းက

ဝင်ေရာက်အမ�ထမ်းလုပ်ကိုင်ခဲဖ
့ ူးသည်။

တစ်ခါတစ်ရံ

ကေလးငယ်များ ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလ�ာ ြဖစ်ပါက ေဝဒနာသက်သာေစရန်
ေဆး�ံုသို ့ မပိေဆာင်
ု့
မီ သူ၏ ေဆးခန်းသို ့ အလျင်ပ�ကေ�ကာင်
ို ့
းလည်း
သိရသည်။ စာေရးသူကွင်းဆင်းေလ့လာမ� ြပုခဲ့သည့် ကာလများတွင်
ြပည်သူကျန်
ှ ့်ေန
့ းမာေရးဝန် ေဆာင်မ�လုပ်ငန်းများ တိုးတက်လျက် �ှိ�င
�ပီး ရွ ာထဲတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေန�ကသည့် ကျန်းမာေရးမ�းများ �ှေ
ိ န
�က�ပီ ြဖစ်သည်။
ေဖာ်ြပပါ တိုင်းရင်း ေဆးဆရာမ၏ လူနာများထဲတွင် ေဟာင်းဆား
ေကျးရွ ာမှ ၁၅ �ှစ်အရွ ယ် ဗုဒဘ
� ာသာဝင်မွန်မိန်းကေလး မိကွန်းပံုလည်း
တစ်ဦးအပါအဝင်ြ ဖစ်သည်။ သူသည် လွန်စွာမှ ထူးြခားသည့် မိန်းက
ေလး တစ်ဦးြဖစ်�ပီး ငယ်ရွယ်စဉ်ကေလးဘဝ ကတည်းကပင် မည်
သည့်ေကျာင်းမှ

ေ◌ကာင္◌းေ◌ကာင္◌းတက်ခ့ဖ
ဲ ူးြခင်း

မ�ှိ ေပ။

မိဘများမှာ ေငွေ�ကးတတ်�ိင
ု ်သူများ ြဖစ်�ကေသာ်လည်း မိကွန်းပံုမှာ
ေနအိမ်မှ

အ�မဲလိုလို

�ိုက်�က
ှ ်ေသာေ�ကာင့်
နယ်ခံမဟုတ်သူများအား

ထွက်ေြပးေနေလ့�ှိသည်။

မိ ခင်ြဖစ်သူက

ထွက်ေြပးရြခင်းြဖစ်သည်ဟု
သူမေြပာြပေလ့�ှိသည်။

အေ�ကာင်း
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မသိ�ကေသးသည့် သူများက သူမေြပာသမ�ကို ယံု�ကည်တတ်�က�ပီး
အကူအညီလိုအပ်ေနသည်ဟု ယူဆကာ သူမပံ
့ ုကို ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ေပါ် တင်
ေပး�ပီး သက်ဆိုင်ရာက ဆက်သွယ်လာေစရန် ကူညီေဆာင်ရွက်ေပး
�ကသည်။ ရွ ာခံများက သူအေ�ကာင်းကို သိ�င
ှ ့်�ပီးသား ြဖစ်�ကသည့်
အတွက် မိန်းကေလးမှာ သူတရွ
ို ့ ာမှ ြဖစ်ေ�ကာင်း၊ သူေြပာသမ�အားလံုး
ဟာ အမှန်မဟုတ်ေ�ကာင်း စသြဖင့် သေဘာထားမှတ်ချက်များ ဝင်
ေရး�ကသည်။ အလားတူြဖစ်ရပ်မျိုး �ကိမ်ဖန်များစွာ ြဖစ်ပွားခဲ့ ေ�ကာင်း
လည်း သိရသည်။
မိန်းကေလးငယ်အား ကူညီ�ကသူများက သူကို နီးစပ်ရာရဲစခန်းသို ့
ပိေဆာင်
ု့
ေပး�ကသည်။ ရဲမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရး
မ�းကို မိကွန်းပံုအား လာေရာက်ေခါ်ေဆာင်ရန် ဖုန်းဆက်အေ�ကာင်း
�ကား�ကသည်။ ဤကဲ့သအလားတူ
ို ့
ြဖစ်ရပ်မျိုးလည်း တစ်�ကိမ် မက
ြဖစ်ပွားခဲ့ေ�ကာင်း သိရပါသည်။ မိကွန်းပံုသည် မိဘြဖစ်သူများ၏ ဖုန်း
နံပါတ်အစား ေကျးရွ ာအာဏာပိုင်များ၏ ဖုန်းနံပါတ်ကိုသာ ရဲဘက်ဆိုင်
ရာသို ့ အ�မဲတေစေပးေလ့�ှိသည်။ ရဲစ ခန်းတွင် မိကွန်းပံုအား အ�မဲဆို
သလို သွားေရာက်ေခါ်ေဆာင်ေနရသည့်အတွက် ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရး
မ�းမှာ စိတ်မ�ှည်�င
ိ ု ်ေတာ့ေပ။ သူအား သွားသွားေခါ်ေနရသည်မှာ ၃-၄
�ကိမ်ထက်မနည်းေတာ့�ပီ ြဖစ်သည့်အတွက် ေနာက်ေနာင် ေနအိမ်မှ
ထွကေ
် ြပးမ� မြပုရန် ေကျးရွ ာအုပ် ချုပ် ေရးမ� းက မိကွန်းပံုအား ဆူပူ
�ကိမး် ေမာင်းမ�ြပုေလ့�ှိသည်။ ထိုေနာက်
သူကို လာေခါ်ရန် မိကွန်းပံု၏
့
မိခင်ြဖစ်သူအား ဖုန်းဆက်ေခါ်ေပးသည်။ မိကွန်းပံုေ�ကာင့် အေမြဖစ်သူ
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ကလည်း မျက်�ာှ ပျက်ရသည်။ သူအေနြဖင့် မိကွန်းပံုကို စိတဆ
် ိုးမိ
ေသာ်လည်း ဘယ်ေသာအခါမှ �ိုက်�က
ှ ်မ� ြပုေလ့မ�ှိေ�ကာင်း မိကွန်းပံု
၏ အေမြဖစ်သူက ေြပာသည်။ သိေသာ်
ု့
ရွ ာခံမဟုတ်သူများအေနြဖင့်
မိခင်ြဖစ်သူက မိကွန်းပံုကို �ိုက်�က
ှ ်ဆံုးမ တတ်သည်ဟုသာ သိထား�က
သည်။ ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာေန ရွ ာသူရွာသားများ�ှင့် ေကျးရွ ာအာဏာ
ပိုင်များကမူ အေမြဖစ်သူက မိကွန်းပံုအား �ိုက်�က
ှ ်ြခင်း မ�ှိေ�ကာင်း
သိထား�ကသည်။ သိေသာ်
ု့
ထိုကဲ့သို �ိ
ှ ်ြခင်း မ�ှိသည့်တိုင် မိကွန်း
့ ု က်�က
ပံု ထွက်မေြပး�ိ ုင်ရန် သူကိုအခန်း ထဲတွင် ေသာ့အထပ်ထပ် ခတ်၍
ေလှာင်ပိတ်ထားြခင်းမျိုး၊

သံ�ကိုးများြဖင့်လည်း

ေြခကျင် းခတ်ထားြခင်းမျိုး �ှိသည်ဟု �ကားသိရသည်။ ဤကဲ့သေသာ
ို ့
အစီအမံများ ြပုလုပထ
် ားသည့်�ကားက တစ်နည်းနည်းြဖင့် မိကွန်းပံု
ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွားေလ့�ှိသည်။

ေကျးရွ ာသူရွာသားများ၏

အဆိုအရ အေသခတ်ထားသည့် ေသာက
ို ့ င�့် ပီး မိကွန်းပံု
့ ို မည်ကဲ့သဖွ
ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွားသည်ကို

မိဘြဖစ်သူများကလည်း

သဲလွန်စ �ှာမေတွ� �ကေချ။ ဤသိြဖင်
ု ့ ့ မည်သည့် ေသာ့မျိုးကိုမဆို
ဖွင့�
် င
ိ ု ်စွမ်း �ှိသည့် သဘာဝလွန်စွမ်းအားများ မိကွန်းပံုတွင် �ှိသည်ဟု
ရွ ာသူရွာသားအများအြပား
အယူအဆတွင်

ယူဆလာ�ကသည်။

ဤကဲသ
့ ေသာ
ို ့

(ေကာန်ပင်ေကာန်ဆာန်)

ေကာန်ပင်ေကာန်ဆာန်

ြဖစ်ရပ်မျိုးကို

မွန်လူမျိုးတိ၏
ု့
konpin

konchan

ဟု

ရည်��န်းေြပာဆို�ကသည်။

သည်

၎င်းတိသွ
ု ့ ားလိုသည့်ေနရာကို
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(အတားအဆီးမ�ှိ) သွား�ိင
ု ်သည့် သဘာဝလွန် တန်ခိုးစွမ်းအားများ
ရ�ှိထားသည့် နတ်ညီေနာင် ၂ ပါး၏ အမည်နာမြဖစ်သည်။
မိကွန်းပံု၏ အဘွားြဖစ်သူကလည်း သူေြမးတွ
င် သဘာဝလွန်စွမ်း
့
အားများ �ှိသည်ဟု ယံု�ကည်ထားသည်။ သံ�ကိုးများြဖင့် အချည်ခံထား
ရြခင်းမှ မိကွန်းပံု မည်ကဲ့သို ့ ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွားပံုကို အဘွား
ြဖစ်သူက တိုင်းရင်းေဆးဆရာမအား ြပန်ေြပာင် းေြပာြပသည်။
လွန်ခ့သ
ဲ ည့် ၂ �ှစ် ၃ �ှစ်ခန်က
့ မိကွန်းပံုကိုမိဘြဖစ်သူများက ၎င်းတို ့
အလုပ်လုပ်ေနသည့် ဘန်ေကာက်�မို �သို ့ ေခါ်သွားခဲသ
့ ည့် အချိန်ကာလ
များတွင်လည်း သူအေနြဖင့် အိမ်မှ ထွက်ေြပးသည့် အေလ့အထ�ှိခ့ဖ
ဲ ူး
သည်။ ထိုင်းရဲမ ျား သူကိ
့ ု ဖမ်းမိသည့်အချိန်တွင် မိမိမှာ အိမ်မှထွက်ေြပး
လာြခင်းမဟုတ်ဘဲ လမ်းေပျာက်၍ အိမ်မြပန်တတ်ြခင်းဟု ရဲများကို
ဉာဏ်ဆင်ေြပာဆိုခဲ့သည်။ ရဲများက သူကိ
ို ့
မ
့ ု အေမအေဖများထံသေဘး
သီရန်မခေစဘဲ ြပန်လည်ပေဆာင်
ို ့
ေပးခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ခု� ှစ် ဧ�ပီလတွင်
မိဘများ ေနအိမ်ထံမှ သူ ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွား�ပီး ြပန်ေရာက်
လာသည့်အခါ တစ်နည်းနည်း�ှင့် သူ ကိုယ်ဝန်ရလာမည်ကို မိဘများက
စတင် စိုးရိမ်ပူပန်လာ�ကသည်။ ထိေ�ကာင်
ု့
့ မိကွန်းပံုကို ကိုယ်ဝန်တား
ေဆး ထိုးေပးေစလို�ကသည်။ သိေသာ်
ု့
မိကွန်းပံု အသက် မြပည့်ေသး။
ထိုအချိန်တွင် သူ၏ အသက်မှာ ၁၅ �ှစ် ြဖစ်သည်ဟု ဆိက
ု ာ အစိုးရ
အသိအမှတ်ြပုေဆးခန်းများက သူကိ
့ ု ကိုယ်ဝန်တားေဆးထိုးေပးရန်
ြငင်းဆန်�ကသည်။ ထိေ�ကာင်
ု့
့ မိဘများက တိုင်းရင်းေဆးဆရာမထံ
ေရာက်လာရာ ေဆးဆရာမက မိကွန်းပံုအား တားေဆးထိုးေပးရန်
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လက်ခံခ့သ
ဲ ည်။

ေဆးဆရာမသည်

မိကွန်းပံု၏

မိဘများ�ှင့လ
် ည်း

ေဆွမျိုးေတာ်စပ်မ� �ှိ�ပီး မေမ�ာ်လင့်ဘဲ ရလာ�ိင
ု ်သည့် ကိုယ်ဝန်ကိစ�ြဖင့်
မိကွန်းပံု�င
ှ ့်

သူ၏

မိဘများ

ဒုက�ပာွ း�ကမည်ကို

မလိုလား

သည့်အတွက်လည်း ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။ သိ�ှ
ု ့ င့တ
် ိုင်
ေနာက်ရက်အနည်းငယ်�ကာေသာအခါ ေနအိမ်မှ မိကွန်းပံု ေနာက်တစ်
�ကိမ် ထပ်မံထွက်ေြပးေလသည်။ လမ်းမ�ကီးေပါ်တွင်ေတွ�သည့် အိမ်
နီးနားချင် းများကို သူ၏ အေမမှာ ေ�ှ �က ဘက်(စ)ကားဂိတတ
် ွင် သူကိ
့ ု
ေစာင့်ေနသည်ဟုလည်း

လိမ်ညာေြပာဆိုခ့ေ
ဲ သးသည်။

ဤသိြဖင်
ု့ ့

မိကွန်းပံု ေနအိမ်မှ မ�ကာမ�ကာထွကေ
် ြပးေနသည့် ြပဿနာများကို
အြမစ်ြပတ် မေြဖ�ှင်း�ိ ုငသ
် ည့် အတွက် မိသားစုဝင်များမှာ အ�ကီး
အကျယ် စိတ်ဒက
ု �ေရာက်လျက် �ှိ�ကသည်။
ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း၏ အဆိုအရ ၂၀၁၆ ခု�စ
ှ ် ေအာက်တိုဘာ
လတွင် မိကွန်းပံု ရွ ာသိြပန်
ု ့ ေရာက်လာသည်။ အိမ်မှ ထွက်ေြပးသွား�ပီး
အချိန်ေတာ်ေတာ်များများ သူရန်ကုန်တွင် �ှိေနခဲ့ေ�ကာင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မှာ �ှိသည့် လူငယ်ေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်းေကျာင်း တစ်ေကျာင်း
မှ

သူကို

�ကည့်��ေစာင့်ေ�ှာက်ထား�ပီး

အပ်ချုပ်နည်းသင်တန်း ေပးခဲ့သည်။
အ�မဲတမ်း

ပံုမှန်မ�ှိေပ။

သေဘာကျေသာ်လည်း
ယခုအ�ကိမ်

ရွ ာကို

သူ(မ)

ရန်ကုန်�မို �တွင်
ရွ ာကိလ
ု ည်း

ြပန်လာသည်မှာ

၏

အေြခအေနမှာ

ေနရသည်ကို

သူ

ြပန်လာချင်ေနခဲ့သည်။
မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ

ပိေဆာင်
ု့
ေပးြခင်း ေ�ကာင့်မဟုတ်ဘဲ သူဘာသာ
ြပန်လာြခင်း ြဖစ်သည်။
့

156 | Lwin Lwin Mon

၂၀၁၆ ခု၊ ေအာက်တိုဘာလတွင် မိကွန်းပံု အိမသ
် ို ့ ြပန်ေရာက်လာ
�ပီးေနာက် မိဘများက အရင်ကအတိုင်း သူကိ
့ ု သံ�ကိုးများ�ှင့် ချုပ်
ေ�ှာင်ထားြပန်သည်။ ယင်းကဲ့သို ့ မိဘများက မိကွန်းပံုကို သံ�ကိုးခတ်
ထားရန်

ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း

တစ်�ပိုင်တည်းတွင်
ြပသသင့်ေ�ကာင်း

သူကိ
့ ု

စိတ်ေရာဂါကုဆရာဝန်�င
ှ ့်လည်း

အ�ကံြပုေြပာဆိုေလသည်။

သဘာဝလွန်စွမ်းအားများ
ေကျးရွ ာသူရွာသားများ၊

ခွင့်ြပုေသာ်လည်း
မိကွန်းပံုတွင်

ရ�ှိပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟု
တိုင်းရင်းေဆးဆရာများ

ယံု�ကည်ထား

�ကသလို ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းက မယံုေပ။ မိဘများ သူကိ
့ ု သနား�ပီး
သံ�ကိုးများေြဖထားသည့် အချိန် သိမဟု
ု ့ တ် အိမ်သာတက်ေနသည့်
အချိန်မ ျားကို အသံုးချ�ပီး မိကွန်းပံု ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွားြခင်း
ြဖစ်သည်ဟု အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက ယူဆသည်။ သံ�ကိုးများအသံုးြပုချုပ်
ေ�ှာင်မ�ကို ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းက ကန်သတ်
မ�မြပုေပ။ ေနအိမ်မှ
့
မိကွန်းပံု

ေနာက်တစ်�ကိမ်

ထွက်ေြပးြခင် းမြပုရန်

တားြမစ် ေြပာ

ဆိုြခင်းြဖင့် ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရွက်မ�ကိုသာ လုပ်သည်။ မိကွန်းပံု၏
ေဝဒနာများ ေပျာက်ကင်းရန် မိဘများက ေဗဒင်ဆရာများထံ အကူ
အညီရယူ�ကိုးစားကုသ�ကေသာ်လည်း ယင်းမှာ အချည်း�ှီးသာ ြဖစ်
ြဖစ်သွားသည်။ သိ�ှ
ု ့ င့်တိုင် ေခတ်မီေဆးဝါးများအေပါ် ယံု�ကည်မ� မ�ှိ
သည့်အတွက် စမ်းသပ်အသံုးြပုြခင်းလည်း မလုပ်ခဲ့ေပ။
ဤြဖစ်ရပ်၌ မိန်းကေလးငယ်၏ ကျန်းမာေရး ြပဿနာအေပါ်
အေြခခံ ၍ ြဖစ်ေပါ်လာသည့် ကိစ�ရပ်များကို �ကိုးစားေြဖ�ှင်းရာတွင် ပါ
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ဝင်ပတ်သက်သူများက နည်းလမ်းမျိုးစံုကို ေရာေ�ှာအသံုးြပုေြဖ�ှင်းမ�
(legal hybridity) ြပုေ�ကာင်း ထင်ထင်�ှား�ှားေတွ� ြမင်ရသည်။ အစတွင်
မိန်းကေလးငယ်အား ကူညီရန် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ကို အသံုးြပုြခင်း�ှင့် သူ�င
ှ ့်
ပတ်သက်၍ ြဖစ်ပျက်လျက်�ှိသည့် အြဖစ်အပျက်များကို သဘာဝ
လွန်ြဖစ်ရပ်များ�ှင့် ဆက်စပ်မ��ှိသည်ဟု နားလည်ယံု�ကည်ြခင်းအေြခ
အေန�ှစ်ရပ်တ၏
ို ့ ေထွး ေရာယှက်တင်ြဖစ်မ�ကို ြမင်ေတွ� ခဲရ
့ သည်။ သို ့
ေသာ် သဘာဝလွန်ြဖစ်ရပ်များကို လူတိုင်းက ယံု�ကည်�ကသည်ေတာ့ မ
ဟုတ်ေပ။ ဥပမာအားြဖင့် ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ် ေရးမ� းက ယင်းအချက်ကို
သံသယဝင်လျက်�ှိ�ပီး မိန်းကေလးငယ်ကို ေခတ်မီေဆးဝါးများ အသံုး
ြပု၍သာကုသမ�

ြပုေစချင်ခ့သ
ဲ ည်။

မျက်ေမှာက်ေခတ်

တစ်ချိန်တည်းတွင်

ြပဿနာေြဖ�ှ င်းေရးနည်းလမ်းများကိုလည်း

ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းက
မ�ှိေ�ကာင်းကိုလည်း

အြပည်အ
့ ဝလိုက်နာ
ေတွ�ရသည်။

ေကျးလက်ေဒသများတွင်

သမား�ိုးကျ

အသံုးြပုလာခဲ့သည့်

နည်းလမ်းများကို

လက်ခံအသံုးြပုခွင့ေ
် ပးခဲ့သည်။

မိန်းကေလးငယ်အား

ေနာက်တစ်ခါ

ခဲ့ြခင်းမျိုး

ြပဿနာေြဖ�ှင်းေရး
အိမ်မှ

ဥပမာအားြဖင့်
ထွက်မေြပးရန်

သတိေပးြခင်းမျိုးကိုသာ ြပုလုပ်ခဲ့သည်။ မိန်းကေလးြဖစ်သူ၏ ေြခ
ေထာက်ကို

သံ�ကိုးများအသံုးြပု

ချုပ်ေ�ှာင်ထားြခင် းကို

လူအခွ
့ င့်

အေရးချိုးေဖာက်မ�တစ်ရပ်အေနြဖင့် ြမင်သည့်အြမင်မျို း ေကျးရွ ာအုပ်
ချုပ်ေရးမ�းတွင်ေရာ ကျန်သည့်အြခားရွ ာသားများတွင်ပါ မ�ှိ�ကသည်
ကို ေတွ�ရသည်။ မိသားစုအတွင်း မိဘြဖစ်သူက သားသမီးြဖစ်သူအား
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အြပစ်ေပးသည့် ပံုစံတစ်ခု၊ မိန်းကေလးငယ်ကို အကာအကွယ်ေပး�ိင
ု ်
သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် အားလံုးက လက်ခံထား�ကသည်။ ထို ့
အြပင် ဤကဲ့သေသာ
ို ့
ြဖစ်ရပ်မျိုးကို မိသားစုအိမ်တွင်းေရးြပဿနာ
အထူးသြဖင့် စိတ်ေရာဂါေဝဒနာခံစားေနရြခင်း�ှင့်ဆိုင်သည့် မိသားစု
ြပဿနာ ဟုဆိုကာ မည်သူကမ� ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင် ပတ်သက်မ� မြပု
လုပ်လို�ကေပ။

ဤကိစ�သည်

လူသိ�ှင်�ကားြဖစ်လာပါက
အ�ှက်ရ�ကမည်ကို
ဤကဲ့သေသာ
ို ့
လူသိ�ှင်�ကား

မိသားစုဝင်များအေနြဖင့်

ရွ ာသူရွာသားများက

တံြပန်
ု ့ မ�မျိုးသည်

ေတွ� ြမင်�ကားသိေန�က

သည့်ထပ်ပို၍
ပို၍

မလိလ
ု ား�ကေပ။

ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံ တစ်နံတစ်လျားတွင်

ြဖစ်သည့်

“အတွင်းေရးအမ�ကိစမ
� ျားကို

ေဖာ်ထုတ်ေြပာဆိုြခင်းသည်

�ှက်စရာြဖစ်သည်”

ဟူသည့် လက်ခံယံု�ကည်မ�၊ မွန်ဆို�ု းိ ဒီဂျေကာက် ဂျေကာက် ဟလိုက်
ထပါေကာ
ညိတေနာက်ေဗး (ြမန်မာဘာသာအားြဖင့် ‘မိမိ ေပါင်ကို
့
အများြမင်ေအာင် လှန်ြပသည် ’ဟု အဓိပ�ာယ် ရသည်)�ှင့် အလား
သ�ာန်တူသည်။ Hybridity ကို အထင်အ�ှားေတွ� ြမင်ရသည့် ဒုတိယ
သက်ေသသာဓကမှာ အမ�ကို �ကိုးစားေြဖ�ှင်းရာတွင် ပါဝင် �ကသည့်
လူပုဂ�ိုလ်အမျိုးအစား များြပားစံုလင်မ�ြဖစ်သည်။ အဓိက ပါဝင်ပတ်
သက်�ကသူများတွင် ရဲ၊ ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ် ေရးမ� း၊ တိုင်းရင် းေဆးဆရာ
�ှင့် ေဗဒင်ဆရာတို ြဖစ်
့ သည်။
မိန်းကေလးတွင်

သဘာဝလွန်စွမ်းအားများ

ပိုင်ဆိုင်ထား�ှိြခင် း

�ှိမ�ှိ ဆိုသည်ကို �ှင်း�ှင်းလင်းလင်း မသိရေသာ်လည်း သူကိ
့ ု ေတွ�
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သည့် လူတိုင်း သနားစိတ်ဝင်�ကသည်ကို ေတွ�ရသည်။ အိမ်မှ ထွက်
ေြပးလွတ်ေြမာက်လာသည့် အချိန်တိုင်း ေနအိမ်ြပင်ပတွင် သူမအား
အနီးကပ်�ကည့်��ေစာင့်ေ�ှာက်သူ မ�ှိသည့်တိုင် ဆိုးဝါးသည့် ေဘး
အ��ရာယ်များ�ှင့် �ကံုေတွ�ရြခင်း မ�ှိဘဲ ေဘးမသီရန်မခ အိမ်ကိုြပန် ြပန်
ေရာက်လာေလ့�ှိသည်။ ယင်းသည်ပင် သူမှ့ ာ ထူးြခားသည့်တန်ခိုးစွမ်း
အားများ �ှိသည်ဟုရွာသူရွာသားများ ယံု�ကည်�ကသည့် အေ�ကာင်း
ရင်း တစ်ခု ြဖစ်သည်။ ဗုဒဘ
� ာသာဝင်များသည် အရင်ဘဝ �ှိသည်ဟူ
ေသာအယူအဆလည်း�ှိရာ မိန်းကေလးသည် ေ�ှးယခင်ဘဝများတွင်
ေကာင်းမ�ကုသိုလ်များ

ြပုလုပ်ခဲ့ဖူးေသာေ�ကာင့်

ယခုဘဝတွင်ေဘး

အ��ရာယ် မကျေရာက်�င
ိ ု ်ဘဲ သူကိ
့ ု ကူညီေစာင်မေပးသူ တစ်ဦးဦး အ�မဲ
�ှိေနြခင်း ြဖစ်သည်ဟု ရွ ာသူရွာသားများက စွဲစွဲ�မဲ�မဲ ယံု�ကည်�ကသည်။
သူတွ
့ င် သဘာဝလွန်စွမ်းအား ရ�ှိပိုင်ဆိုင်ထားေသာ်လည်း ယခင်ဘဝ
ကပင် ြပုခဲဖ
့ ူးသည့်မေကာင်းမ� အကုသိုလ်ကံများက ဝဋ်အြဖစ်ြဖင့်
သူအား
စိတပ
် ံုမှန်အေြခအေနမ�ှိသူတစ်ဦး ြဖစ်ေစြခင်း ြဖစ်သည်၊ သူ၏
့
စိတေ
် ရာဂါေဝဒနာကိုလည်း ကုသဖိရန်
ု ့ မြဖစ်�င
ိ ု ်ဟု ယူဆ�ကသည်။ ဤ
အေြခအေနတွင် ဘာသာေရး သိမဟု
ု ့ တ် ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မဆ
� ိုင်ရာ
ဓေလ့ထံုးတမ်းအစဉ်အလာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း မြပုသည့်
ေြဖ�ှင်းနည်းသက်သက်ြဖင့် ြပဿနာကို မေြဖ�ှင်း�ိင
ု ် ။ ထိေ�ကာင်
ု့
့
ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း သိမဟု
ု ့ တ် �ိင
ု ်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ပံုမှန်ယ��ရား
များသက်သက်ြဖင့် ြပဿနာကို မေြဖ�ှင်း�ိင
ု ်ဟု ယံု�ကည်�ကသည်။
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ြဖစ်ရပ် ၂။

။ �ိုးရာနတ်ကိုးကွယ်မ�၊ အကုသိုလ်ကံအကျိုးေပးြခင်း

စသည့် ယံု�ကည်မတ
� �ှ
ို ့ င့် ဆက်စပ်သည့် အိမ်ေထာင်ေရးြပဿနာ
မသင်းသည် ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာမှ ၂၃ �ှစ်အရွ က် ဗုဒဘ
� ာသာဝင် မွန်
အမျိုးသမီးတစ်ဦး ြဖစ်သည်။ ရွ ာတွင် သူမိ့ သားစု�င
ှ ့် အတူေနထိုင်
လျက်�ှိ�ပီး ဗုဒဘ
� ာသာအြပင် �ိုးရာနတ်များကိုလည်း အေလးအနက်
ထား

ကိုးကွယယ
် ံု�ကည်�ကသည်။

အချိန်တွင်မသင်းမှာ

၅

လလွယ်

စာေရးသူ�င
ှ ့်

စေတွ�သည့်

ကိုယ်ဝန်�င
ှ ့်

ြဖစ်သည်။

ကေလးြဖစ်သူ၏ ဖခင်မှာ မသင်းကို လက်ထပ်ရန် ြငင်းဆို�ပီး အေဝးကို
ထွက်သွားခဲ့သည်။ သူတွ
့ င် ကိုယ်ဝန်စ�ှိလာ�ပီြဖစ်ေ�ကာင်း သူချစ်
့ သူ
အဆိုပါ

အမျိုးသားကို

အေဖြဖစ် ေ�ကာင်းကို
တစ်ချိန်တည်းတွင်
မသင်းအေနြဖင့်

ေြပာသည့်အခါ

၎င်းမှာ

ချစ်သူအမျိ ုးသားက
အြခားအမျို းသမီးတစ်ဦး�ှင့်

အေစာပိုင်းတွင်

ဤကိစ��င
ှ ့်

ကေလး၏
လက်မခံခ့ေ
ဲ ပ။
တွဲေနခဲ့သည်။

ပတ်သက်၍

မိမိ

ဘာသာပင် �ကိုးစားေြဖသိမ့်ကာ ထူးထူးြခားြခား တစ်စံုတစ်ရာ လုပ်
ေဆာင်ခဲ့ြခင်းမျို း မ�ှိခဲ့ေပ။ မေမ�ာ်လင့်ဘဲ ရ�ှိခဲ့သည့် ကိယ
ု ်ဝန်ေ�ကာင့်
အ�ကီးအကျယ်အ�ှက်ရကာ ဘယ်သူမြပု မိမိမ�ဟုသာ မသင်း သေဘာ
ထားေနလာခဲ့သည်။ သိေသာ်
ု့
ကိုယ်ဝန်မှာ ဖံုးဖိမရေတာ့ဘဲ ထင်သာြမင်
သာ�ှိသည့် အေနအထားသိုေရာက်
လာသည့်အခါမှ အေဒါ် ြဖစ်သူ�င
ှ ့်
့
အစ်ကိုတစ်ဝမ်းကွဲ�င
ှ ့် မသင်း စတိုင်ပင်ေတာ့သည်။ လူ�ကီးအမျိုးသား
တစ်ေယာက်အား အကူအညီေတာင်းကာ ကေလးအေဖြဖစ်သူ�င
ှ ့် ည�ိ
��ိင်းခိုင်း ေသာ်လည်း အဆင်မေြပခဲ့ေပ။ ထိုအခါ အမျိုးသားြဖစ်သူကို
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မသင်း၏ အေဒါ် ြဖစ်သူ၏ ခဲအို မတ် ေတာ်စပ်သူ ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရး
မ�းဆီသေခါ်ေဆာင်
ို ့
ကာ ေြဖ�ှင်း�ကသည်။ မသင်းအား လက်ထပ်ယူရန်
အမျိုးသားအား

ဝန်ခံကတိြပုေစလိုခဲ့�ကသည်။

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းေ�ှ �

ေမှာက် ည�ိ�ိင
� ်းေစ့စပ်�ကရာေနာက်ဆံုးတွင် အမျိုးသားြဖစ်သူက မသင်း
ကို လက်ထပ်ရန် သေဘာတူလိုကသ
် ည်။ သိေသာ်
ု့
သေဘာတူစာချုပ်
ကို မချုပ်ဆိုခင် အမျိုးသား၏ ေနာက်ရည်းစားက ဖုန်းဆက်လာသည်။
ဖုန်းဆက်စကားေြပာ�က�ပီးေနာက်

ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းအား

ကွမ်းသွားဝယ်မည်ဟုဆက
ို ာ အမျိုးသားက အြပင်ထွက်သွား�ပီး သူ ့
ေနာက်ရည်းစား�ှင့် ခိုးေြပး�ကေတာ့သည်။ ေနာင်တွင် ယင်းတို ့ သမီး
ရည်းစား�ှစ်ေယာက်မှာ ထိုင်း�ိင
ု ်ငံအတွင်း အေြခချေနထိုင်ေန�ကသည်
ဟု ကိုယ်ဝန်သည် မသင်း သတင်းရေလသည်။ အမျိုးသားြဖစ်သူ�င
ှ ့်
သူ၏ချစ်သူမိန်းကေလးကို မိမိ၏ မိသားစုဝင်များ�ှင့် အုပ်ချုပ်ေရးမ�း
တိထံ
ု ့ မှ အကူအညီရယူကာ ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံရဲတပ်ဖွဲ�သို ့ မသင်း သတင်းပို ့
အမ�ဖွင့ေ
် လေတာ့သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ�ဆီသို ့ အမ�က
ေရာက်�ှိသွားသည်။ ဤကဲ့သတစ်
ို ့ ဆင့်�ပီးတစ်ဆင့် အမ�ဖွင့အ
် ေရးယူ
ရြခင်းမှာ ြပစ်မ�ကျူးလွန်ခ့သ
ဲ ည့် အမျိုးသားကို မသင်း�ှင့် မိသားစုဝင်
များမှ အလွန်တရာ အခဲမေကျြဖစ်ကာ ထိုက်သင့်သည့် အြပစ်ဒဏ်ကျ
ခံေစလို၍ ြဖစ်သည်။ အမ�မှာ မေြဖ�ှင်း�ိင
ု ်ဘဲ�ှိေန�ပီး မသင်း၏ ကိုယ်
ဝန်မှာလည်း တစ်စတစ်စ ရင့်မာလာသည်။ မသင်းအေနြဖင့် ကိုယ်ဝန်
ကို

ဖျက်ချချင် ခဲေ
့ သာ်လည်း

တိုင်�ကားထား�ပီးသားြဖစ်ရာ

အမ�ကို
ေနာင်တွင်

ရဲစခန်းသို ့
တရားခွ င်အတွင်း
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အမ�ရင်ဆိုင်�ကသည့်အခါ မိမိ၏ ကိုယ်ဝန်ကို သက်ေသအြဖစ် ြပရမည်
ြဖစ်သည့်အတွက်

ယခုအခါ

ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချြခင်းမှာ
မ�ှိသည့်အြပင်

ဖျက်ချရန်

မြဖစ်�င
ိ ု ် ေတာ့ေပ။

ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံဥပေဒအရ

မွန်လူမျိုးများ၏

ထံုးတမ်းအစဉ်အလာများ�ှင့်

ဗုဒဘ
� ာသာယံု�ကည်မ�များအရ ကိယ
ု ်ဝန်ဖျက်ချြခင်းကို
အဝိုင်းကလက်သင့်ခံြခင်းမ�ှိ ေပ။

တရားဝင်မ�
လူမ�အသိုင်း

သိေသာ်
ု့
လည်းတရားဝင်မဟုတ်

သည့် နည်းလမ်းများြဖင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ�ကသည့် အေြခအေနများ
လည်း �ှိသည်။
မိမိဘဝတွင် ဤကဲ့သကံ
ို ့ ဆိုးမိုးေမှာင် ကျရြခင်းမှာ ယခင်က မိမိတို ့
အိမ်ေ�ှ � �ှိ သရက်ပင်မှ သရက်ကိုင်းများကို ဖခင်ြဖစ်သူက ခုတ်ြဖတ်ခဲ့
ဖူးရာ နတ်များက အမျက်ေတာ်�ှ�ကသည့်အတွက် ြဖစ်သည်ဟု မသင်း
ယံု�ကည်ထားသည်။ တစ်ချိန်တွင် မသင်း၏ အေမြဖစ်သူ မျက်စိတွင်
ေရာဂါစွဲကာ မျက်လံုးမဖွင့်�င
ိ ု ်သည်အထိဆိုးဝါးသည့် နာကျင်မ� ေဝဒနာ
ကို ခံစားခဲ့ရသည်။ မိခင်ြဖစ်သူ၏ ေဝဒနာကို ကုသရန် ရန်ကုန်�ှိ မျက်စိ
အထူးကုဆရာဝန်ထံြပသရန် ေရာက်�ှိေစာင်ဆ
့ ိုင်းေနချိန်အတွင်း နတ်
ကေတာ် တစ်ပါး�ှင့် သွားေရာက်ေတွ�ဆံုရာ အေမြဖစ်သူ နာကျင်ခံစား
ေနရသည့် ေဝဒနာသည် အေဖြဖစ်သူ တစ်ချိန်က သရက်ကိုင်းများကို
ခုတ်ခဲ့ဖူးရာ သရက်ပင်ေစာင့်နတ်များက ေဒါသထွက်စိတ်ဆိုး�ကသည့်
အတွက် ြဖစ်သည်ဟု ေြပာ�ကားခဲ့ဖူးသည်။ ေဒါသထွက်ေနသည့် နတ်
များက မိသားစုတစ်စုလံုးအေပါ် အ��ရာယ်ဆိုးများ ကျေရာက်ေအာင်
အြပစ်ဒဏ်ခတ်�ကြခင်း ြဖစ်သည်ဟု မသင်းအေနြဖင့် ယံု�ကည်ထား
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သည်။ သူအေမ
ကံမေကာင်းအေ�ကာင်းမလှသလို သူတွငလ
် ည်း ကံ
့
ေကာင်းြခင်းများ မ�ှိခ့ဲ ေပ။ နတ်များကို စိတ်ဆိုးအမျက်ထွက်ေအာင် ြပု
လုပ်ခဲ့မိသည့်အတွက် သူ၏
့ မိခင်ြဖစ်သူ မျက်စိေဝဒနာခံစားခဲ့ရသည့်
အြပင် သူ အေန�ှ
င့်လည်း ချစ်သူအမျိုးသား၏ လိမ်လည်လှည့်ြဖားချန်
့
ထားခဲ့ြခင်းကို ခံခ့ရ
ဲ သည်။ အေမြဖစ်သူ၏ မျက်စိေရာဂါ သက်သာ
လာေစရန်အလိငှ
ု ့ ာ မိမိတအိ
ို ့ မ်ြခံဝင်း ပန်းဥယျာဉ်အတွင်း နတ်စင် ၁ ခု
ကို တည်ေဆာက်ေပးြခင်းအားြဖင့် စိတ်ဆိုး အမျက်ထွက်သွားသည့်
နတ်များကို ေတာင်းပန်ပူေဇာ်ပသခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို ့ လုပ်ေဆာင်�ပီး
သည့်အခါ မသင်း၏ အေမလည်း ေရာဂါသက်သာလာခဲ့သည်။ သိေသာ်
ု့
မသင်း အတွက်မူ ထိုင်း�ိင
ု ်ငံသို ့ ထွက်ေြပးသွားသည့် ချစ်သူအမျိုးသား
ြဖစ်သူအေ�ကာင်း သတင်း�ကားရ�ိးု ဆက်လက်ေစာင့်ဆိုင်းေနရဆဲ ြဖစ်
သည်။ သူအတွ
က် ကိုယ်ဝန်ကိစ�ေြဖ�ှင်းရန် ဘာသာေရးနည်းလမ်းများ
့
ချည်းသက်သက် ချဉ်းကပ်အသံုးြပုမ��င
ှ ့် မလံုေလာက်ေပ။ ကေလးြဖစ်
သူ၏ ဖခင်ထံမှ ေငွ ေ�ကးအေထာက်အပံ့တစ်စံုတစ်ရာ ရလိုသည်။
ဤသမီးရည်းစားချင်းအြငင်းပွားသည့်အမ�တွင် ဘာသာေရး သိမ
ု့
ဟုတ်

ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ

တန်ဖိုးထားမ�များ၏

လ�မ်းမိုးမ�

မပါဘဲ �ိင
ု ်ငံေတာ်အစိုးရ၏တရားစီ ရင်ေရးစနစ် ပထမအဆင့်အေနြဖင့်
ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း၊ ထိေနာက်
ု့
ရဲဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီများ ရယူ
�ပီး ေြဖ�ှင်းမ�ြပုရန် အားထုတ်ခဲ့သည့် အေနအထား�ှင့ယ
် ှဉ်လျက် legal
hybridity ြဖစ်မက
� ို ေတွ�ရသည်။ အမ�ြဖစ်ပွားရသည့် အေ�ကာင်းရင်းများ

ကို အနက်အဓိပ�ာယ်ေကာက်ရာ၌ နတ်ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ��င
ှ ့် ပတ်
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သက်သည့်

နတ်ကိုင်သည့်အယူအဆများ

ေတွ�ရသည်။

ထိအြပင်
ု့

လ�မ်းမိုးမ��ှိေနခဲ့ ေ�ကာင်း
တရားလိုအမျိုးသမီးသည်

ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း�ှင့်လည်း ေဆွမ ျိုးေတာ်စပ်ေနရာ သူ ့ အတွက်
အစိုးရ�ံုးပိုင်းဆိုင်ရာ

အရာ�ှိများထံ

သွားေရာက်အကူအညီရယူရန်

ပိုမိုလွယ်ကူသည့်

အေနအထား�ှိေနခဲ့သည်။

ထိုကဲ့သမဟု
ို ့ တ်ဘဲမသင်းသည်

အစိုးရအဖွဲ�အစည်းများ�ှင့်

ထူးထူးြခားြခား အဆက်အသွယ် မ�ှိသည့် သာမန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဆို
ပါက အစိုးရ�ံုးများသို ့ သွားေရာက်အကူအညီေတာင်းမည့်အစား မိမိ
ဘာသာပင် �ကိုးစား�ကိတ်မှိတ်ေြဖ�ှင်းရန် အားပိုသန်လိမ့်မည်။ အစ
တွင် မသင်းအေနြဖင့် မည်သဆီ
ူ ့ မှ အကူအညီမေတာင်းခံခ့ပ
ဲ ါ။ ဤကိစ�
ကို

�ှက်စရာအေန�ှင့်သာ

�� ြမင်ခဲ့�ပီး

ဖံုးဖွက်ထားခဲ့သည်။

အမ�ကို

တိုင်�ကားခဲ့သူများမှာ

သူ၏

လူမသိေအာင်

သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ�ံုးများသို ့
အေဒါ်ြဖစ်သူ�င
ှ ့်

တစ်ဝမ်းကွဲ

အစ်ကိုတြဖစ်
ို ့ �ကသည်။ မသင်းအေနြဖင့် သူထိခိုက်ခံစားေနရသည်မှာ
သူအေဖအား
နတ်များက ေဒါသထွက်ေနသည့်အတွက်ေရာ၊ သူ၏
့
ဝဋ်ေ�ကးေ�ကာင့် ေရာ ြဖစ်မည်ဟုသာ ယူဆထားသည်။ အထက်တွင်
�ှင်းလင်းခဲ့သည့်အတိုင်းပင်
ြပုခဲ့ဖူးသည့်
ယခုဘဝတွင်

ဝဋ်ဆိုသည်မှာ

မေကာင်းမ�ကံမ ျားကို

အတိတ်ဘဝများက

ကျူးလွန်ခ့သ
ဲ ည့်

ပုဂ�ိုလ်က

ဒုက�ခံြပန်လည်ေပးဆပ်�ကရြခင်းြဖစ်သည်ဟူသည့်

အယူအဆတစ်ခုြဖစ်သည်။ မသင်း၏ယံု�ကည်မ�မှာ ယင်းအတိုင်းပင်
ြဖစ်ေသာ်လည်း တရားမ�တမ�အေပါ် သူ၏ �� ြမင်မ�မှာ ထိထ
ု က်ပို�ပီး
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ဘာသာေရးမဖက်သည့်

လက်ခံယံု�ကည်မ�များလည်း

ေရာေ�ှာ

ပါဝင်ေနသည်။ အမျက်�ှသွားသည့် နတ်များေ�ကာင့် မိမိမှာကံဆိုးမိုး
ေမှာင်ကျရြခင်း ြဖစ်သည်ဟု လက်ခံထားေသာ်လည်း တစ်�ပိုင်တည်း
တွင် ြပစ်မ�ကျူးလွန်သူ အမျိုးသားကို တရားဥပေဒမှ ထိုက်သင့်သည့်
အြပစ်ဒဏ်များ ချမှတ် အြပစ်ေပးရန်ကိုလည်း လိုလားသည်။
ေဆွးေ�ွး ချက်များ
ဤအပိုင်းတွင် အမ�ကိစ�များကို

ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်း ရာ၌ သက်ဆိုင်ရာ

ပုဂ�ိုလ်များ မည်သည့်နည်းလမ်းများကို မည်ကဲ့သေသာ
ို ့
ရည်ရွယ်ချက်
များ�ှင့် ေြဖ�ှ င်းမ� ြပု�ကသည်ကို အထက်တွင် ေဖာ်ြပခဲ့သည့် ြဖစ်ရပ်
ေလ့လာချက်များအေပါ်အ ေြခခံသည့် စာေရးသူ၏ �ှာေဖွေတွ� �ှိချက်
များကို legal hybridity သီဝရီများ အေ�ကာင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာေဆွး
ေ�ွးချက်များ�ှင့် ဆက်စပ် တင်ြပသွားပါမည်။ စာေရးသူ ကွင်းဆင်း
သုေတသနြပုခဲ့သည့် ေဒသမှ ေကျးရွ ာသူရွာသားများအေနြဖင့် မိမိတို ့
ရင်ဆိုင်ေန�ကရသည့်

အမ�ကိစ�များကို

အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများအား

သတင်းပိအေ�ကာင်
ု့
း�ကားြခင်း ြပုမည့်အစား ဘာသာေရး၊ �ိုးရာကိုး
ကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ

ပုဂ�ိုလ်များကိုသာ

အကူအညီေတာင်းခံရသည့်

ပို၍အားကိုးအားထားြပု

အေ�ကာင်းရင်းများစွာ�ှိသည်။

Legal

hybridity ြဖစ်မ�ကို ဥပမာအားြဖင့် အိမေ
် ထာင်ေရးအြငင်းပွားမ� ြပဿနာ

များ ေြဖ�ှင်း ရာတွင် ေတွ�ရေလ့�ှိသည်။ အဘယ်ေ�ကာင့်ဆို ေသာ်
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ယင်းကဲ့သေသာ
ို ့

အမ�ကိစ�များသည်

အတိတ်က

ြပုခဲဖ
့ ူးသည့်

မ

ေကာင်းမ�၊ �ိုးရာနတ်များကို ပူေဇာ်ပသြခင်း စသည် ယံု�ကည်တန်ဖိုး
ထားမ�များြဖင့်

ပတ်သက်ဆက်� �ယ်လျက်�ှိသည်ဟု

�� ြမင်�ကေသာ

ေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။ ြပည်သူများအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများ
ထံမှ ဥပေဒဆိုင်ရာအကူအညီများ မရယူလိုြခင်းမှာ အစိုးရအာဏာပိုင်
များကို ေ�ကာက်ရွံ� �ကြခင်း၊ တိုင်းြပည်တွင် အချိန်အတန်�ကာ ပစ်ခတ်
တိုက်ခိုက်မ��ှိလာေနခဲ့ြခင်း�ှင့် စစ်အုပ် ချုပ်ေရးြဖင့် တင်းကျပ်စွာ အုပ်
ချုပ်ခံလာခဲရ
ု့
့ ြခင် းတိေ�ကာင်
့ ြဖစ်သည်။ သည့်အြပင် ဥေပေဒ�ှင့် ပတ်
သက်သည့် ဗဟုသုတနည်းေနေသးြခင်း၊ အမ�ကိစ�တစ်ခုကို လူသိ�ှင်
�ကား

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုကိုင်တွယ်ြခင်းသည်

�ှက်စရာြဖစ်သည်ဟု

သတ်မှတ်ေန�ကေသးြခင်း၊ အစိုးရ၏ တရားစီရင် ေရးစနစ်၏ အမ�များ
ကိုင်တွယ်ေြဖ�ှင်းြခင်း

ြဖစ်စဉ်သည်

အေ�ကာင်းရင်းများ�ှင့လ
် ည်း

�ကန်�ကာေန�ိ
င
ု ်ြခင် း
့

ပတ်သက်ဆက်� �ယ်မ�

စသည့်
�ှိသည်။

စာေရးသူ၏ ေတွ� �ှိချက်အရ အစို းရ၏ တရားစီရင်ေရးစနစ်များ�ှင့်
တကွ

အြခားြပင်ပ

အကူအညီများကို

အသံုးြပု�ပီး

�ကိုးစားရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်းသည့်တိုင်

အမ�များ

အလွယ်တကူ

ေြပလည်သွားသည်ဆိုသည့် အမ�များမှာ အနည်းအကျဉ်း သာ�ှိသည်။
�ိင
ု ်ငံေတာ်အစိုးရ၏

တရားစီရင်ေရးစနစ်တွင်

လိုအပ်ချက်များစွာ

�ှိေနေသးသည့်အတွက် ဘာသာေရး သိမဟု
ု ့ တ် ကိုးကွယယ
် ံု�ကည်
မ�ဆိုင်ရာ ပုဂ�ိုလ်များ၏ အ�ကံဉာဏ်များကိုလည်း ြပည်သူများ ရယူကာ
မိမိတ၏
ို ့ အမ�ကိစ�များကို ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်း�ကြခင်း ြဖစ်သည်။
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အချို ေ
� သာ အြငင်းပွားမ�မ ျား၊ ြပဿနာကိစ�ရပ်များကို သမား�ိုးကျ
တရားဝင်တရားစီရင်ေရးယ��ရားများ အသံုးြပု�ပီး ထိ ထိေရာက်ေရာက်
မေြဖ�ှ င်း�ိင
ု ်ဟု ယံု�ကည်�ကသည့်အတွက်လည်း အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ
များ၏ အကူအညီကို ရယူမ� မြပု�ကြခင်း ြဖစ်သည်။ ဤကဲ့သေသာ
ို ့
အမ�ကိစ�များကို

ဘာသာေရးသာသနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ�ိုလ်

တစ်ဦးဦး�ှင့်

ေဆွးေ�ွးတိုင်ပင် �ပီးမှသာ ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်း�ိင
ု ် မည်ဟု ယံု�ကည်ယူဆ�က
သည်။ ဤယူဆချက်ကို မိုးရ် (Moore 1993) ၏ ေဆွးေ�ွးတင်ြပချက်
ြဖစ်သည့်
ဘာသာေရးသာသနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ�ိုလ်များသည်

တရား

သူ�ကီးများ သိမဟု
ု ့ တ် ဥပေဒဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ� ေပး
သူများ စသြဖင့် တရားစီရင် ေရးစနစ် တစ် ခု၏ရပ်ဝန် း
အတွင်း ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေန�ကသူများဟု မိမိကိုယ်မိမိ
မသတ်မှတ်�ကသည်တ
့ ိုင်

၎င်းတိကိ
ု့ ု

တရားေရးမ�ိုင်

ဗဟုဝါဒ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်ရမည်။
ဟူသည့်အချက်�င
ှ ့် အထူးတလည် ကိက
ု ်ညီမ��ှိသည်။
ေကျးလက်ေနမွန်ြပည်သူများသည် မိမိတ၏
ို ့ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်
ေကျးအာဏာပိုင်များကို ယံု�ကည်�ကသည့်အေလျာက် ရပ်ရွာအတွင်း
အမ�ကိစ�အများစုကို ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း၏အကူအညီြဖင့်သာ ရင်
ဆိုင်ေြဖ�ှ င်းမ�ြပု�ကသည်။ ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းကို �ိုေသေလးစား
ထိုက်သည့် ပုဂ�ိုလ်၊ အမ�ြပဿနာများကို ထိ ေရာက်မှန်ကန်စွာ ေြဖ�ှ င်း
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�ိင
ု ်သည့် ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးအြဖစ် �� ြမင်ထား�ကသည်။ တရားတေဘာင်�င
ှ ့်
ရင်ဆိုင်စရာ မလိုဘဲ �ှစ်ဦး�ှစ်ဖက် ည�ိ�ိင
� ်းေြဖ�ှင်း ြခင်းသည် အချိန် �င
ှ ့်

ေငွေ�ကး ေခ�တာ�ိင
ု ်သည့်အတွက် ယင်းကို ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် နည်း
လမ်းအြဖစ်လည်း မှတ်ယူ�ကသည်။
နတ်ကိုးကွယယ
် ံု�ကည်မ��င
ှ ့် ဝဋ်ကဲ့သေသာ
ို ့
ေ�ှးယခင်ဘဝတွင် ြပု
ခဲ့သည့် ကုသိုလ်၊ အကုသိုလက
် ံအကျိုးေပးမ�အေပါ် ယံု�ကည်သည့်
ဗုဒဘ
� ာသာ အယူအဆများကိုလည်း သူချည်
့ းသက်သက် အမှီအခို ကင်း
ကင်း�ှင့်

ထာဝစဉ်တည်�မဲ ေနမည့်ဓေလ့မ ျားအြဖစ်

မ�� ြမင်သင့် ေပ။

ရပ်ရွာအတွငး် အမ�ြပဿနာများရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်း ရာတွင် ဆို�ှယ်မီဒယ
ီ ာ၊
ေခတ်မီေဆးဝါးများ၊ တရားဥပေဒ�ှင့်အညီ အြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း �ှင့်
လူမ�အဖွဲ�အစည်းအတွင်း ကွဲြပားြခားနားသည့် တာဝန်များထမ်းေဆာင်
ေနသည့် လူပုဂ�ိုလ်အမျိုမျိုးပါဝင် ပတ်သက်မ� စသြဖင့် စံုလင်သည့်
နည်းလမ်းများ ေရာေ�ှာအသံုးြပု�ကသည်ကို ေတွ�ရသည်။ ဤသိြဖင်
ု့ ့
အမ�မှန်ေပါ်ေပါက်ေရးလုပ်ေဆာင်ချက်မ ျားတွင် legal hybridity ၏
သွင်ြပင်လက�ဏာကို ထင်�ှားစွာ ေတွ� ြမင်ရသည်။ ဗဟုမ�ိုင်တရား
ေရးအတွင်း ဘာသာေရး၏ အခန်းက�ကို အထူးြပုေလ့လာြခင်းက
ဘာသာေရး�ှင့် ကင်းကွာလျက်တည်�ှိေနသည့်ယ��ရားများ၊ စည်းမျဉ်း
ဥပေဒများ တည်�ှိမ�ကို ဤစာတမ်းမှ ဖယ်ထုတ်စဉ်းစားြခင် း မဟုတ်
ေပ။ အမ�ကိစ�များ ေြဖ�ှင်းရာတွင် နည်းလမ်းမျို းစံုေရာေ�ှာ အသံုးြပုမ�
အေ�ကာင်း ခွဲြခမ်း စိတ်ြဖာ နားလည်သေဘာေပါက်ရန် hybridityက
အလွန်အသံုးဝင်သည့် အယူအဆတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ Hybridityကို အမ�
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ကိစ�တစ်ခုတည်းအား ေြဖ�ှင်းမ�ြပုသည့် ြဖစ်စဉ်အတွင်းမှာပင် ေတွ�
ရ�ိင
ု ်ေ�ကာင်း ဤစာတမ်းပါ ြဖစ်ရပ် ေလ့လာမ� ၂ က သက်ေသြပလျက်
�ှိသည်။ ယင်းတွင် တရားလို မိန်းကေလးက တရား ဥပေဒ�ှင့် အညီ
အြပစ်ေပးြခင်း�ှင့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ အသံုးြပု လျက်
အကူအညီရယူြခင်း�ှစ်မျိုးလံုးကို အသံုးြပုခဲ့သည်။
အမ�ကိစ�အများစုမှာ

ဘာသာေရး၊

ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ

ဓေလ့ထံုးတမ်းအစဉ်အလာများ�ှင့် ဆက်� �ယ်လျက်�ှိ�ပီး ဤကိစ�များ
အေပါ် အြခားအြခားေသာအချက်များ၏ လ�မ်းမိုးမ� သိသာထင်�ှားစွာ
�ှိလင့်ကစား ဘာသာေရးဆိုင်ရာယံု�ကည်မ�များကလည်း အင်�င
ှ ့်အား
�ှင့် လ�မ်းမိုးထားသည်ကို ေတွ�ရသည်။ ဤတွင် ရွ ာသူရွာသားများအေန
ြဖင့် ၎င်းတို ့ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်သည့် နတ်များက ၎င်းတိအား
ု့
ေဘး
အ��ရာယ်များမှ ကာကွယ်ေပးထား�ကသည်ဟု ယံု�ကည်ထားမ�မျိုး �ှိ
�ကသည်။ နတ်များကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ြခင်းအားြဖင့် မိမိတ၏
ို ့ လူမ�
ေရး�ှင့် စီးပွားေရးအေြခအေနများ စီမံ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကံေကာင်း
ြခင်းများရ�ှိလာမည်ဟုလည်းယံု�ကည်�ကသည်။
တွင်

၎င်းတို ့

အစိုးရသက်ဆိုင်ရာ

�ကံုေတွ� ခဲ့ရသည့်

ထိအြပင်
ု့
အတိတ်

အေတွ�အ�ကံုများေ�ကာင့်

အရာ�ှိများအေပါ်

ယံု�ကည်မ�

ေလျာ့နည်းလျက်�ှိသည်။ ေသွးထွက်သံယိုကိစ�များ၊ ခိုးမ�များ၊ ေြမယာ
ပိုင်ဆိုင်မ�အြငင် းပွားြပဿနာများ�ှင့်

လင်မယားချင်းကွာ�ှင်းြပတ်

စဲြခင်း စသည့်အမ�ကိစ�များမှအပ အြခားရပ်ရွာအတွင်း ြဖစ်ပွားသည့်
ြပဿနာရပ်များအတွက် နတ်များအား ပူေဇာ်ပသြခင်း၊ ေဗဒင်ဆရာ
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များ၊ ေ�ှ � ြဖစ်ေဟာဆရာများ�ှင့် ရပ်ရွာအတွင်း �ှိ အသက်�ကီးဝါ�ကီး
ပုဂ�ိုလ်များထံမှ

အ�ကံဉာဏ်ရယူေြဖ�ှင်းြခင်းနည် းလမ်း

အသံုးြပု

ေြဖ�ှင်းြခင် းကို ပိုမို �ှစ်သက် သေဘာကျ�ကသည်။ ဟူစိန် (Hussain
2011) ၏ ေဆွးေ�ွးချက်များတွင်လည်း အလားတူ အချက်မျိုးကို
ေြပာဆိုထားသည်။

ယင်းတွင်

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး�ှင့်

အေ�ှ �ေတာင်အာ�ှ�င
ိ ု ်ငံမ ျားအတွင်း

လံုြခံု ေရးဆိုင်ရာကိစမ
� ျား

စီမံေဆာင်ရွက်

ရာတွင် ဘာသာေရးဆိုင်ရာကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ� အေလ့အထများကို
စွဲ�မဲစွာ အသံုးြပုေနြခင်းတွင် ေဒသဆိုင်ရာ �ိုးရာဓေလ့များ၏ လ�မ်းမိုးမ�
�ှင့်အတူ အြခားေသာလ�မ်းမိုးမ�များ၊ အစိုးရ၏ တရားေရးမ�ိုင်အေပါ်
အယံုအ�ကည်ကင်းမဲ့မ��င
ှ ့်

ယင်းမ�ိုင်များကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်�င
ိ ု ်မ�

မ�ှိသည့်

ထိေရာက်စွာ

အေြခအေနများ

ပါဝင်

ပတ်သက်ေနေ�ကာင်း ေြပာဆိုတင်ြပထားသည်။
ဗုဒဘ
� ာသာ�ှင့် �ိုးရာနတ်များအား ကိုးကွယယ
် ံု�ကည်မ�သည် ေကျး
ရွ ာသူရွာသားများ၏ ေနစဉ်
လူမ�ဘဝများ အတွင်း ေပါင်းစပ်ပါဝင် ေန
့
သည့်

အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု

ဥပမာြပု၍

မိုး ရ်

ြဖစ်သည့်အတွက်

(Moore

ေကျးလက်ေဒသများအတွင်း�ှိ
ဘာသာေရးဆိုင်ရာ

1993)

အိ�ိယ
� �ိင
ု ်ငံကို

ေထာက်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း

တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးအခန်းက�ကို

ထံုးတမ်းအစဉ်အလာများက

လ�မ်းမိုးလျက်

�ှိသည်။ ဘာသာေရး၏ အခန်းက�ကို ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးဆိုင်ရာ
ေဆွးေ�ွးတင်ြပချက်များ
အစိုးရများ၏

ပါဝင်သည့်

စာေပများတွင်သာမက

တရားစီရင်ေရးက�

ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရး
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လုပ်ေဆာင်ချက်များတွင်လည်း

ချန်လှပ်ထားခဲ့ေလ့�ှိသည်။

ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံတွင်လည်း အလားတူပင် ြဖစ်သည်။
ယခင်က �ှစ်ေပါင်းများစွာ (ဖိ�ိပ
ှ ်) အုပ် ချုပ် ခ့သ
ဲ ည့် တပ်မေတာ်
အစိုးရေ�ကာင့်

�ိင
ု ် ငံေတာ်၏

တရားစီရင်ေရးစနစ်မ ျားအေပါ်

ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာသူရွာသားများ၏ သံသယအစိုင်အခဲမှာ ထုထည်
�ကီး�ကီးမားမားပင်�ှိသည်။

ရဲများ�ှင့်

တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးက�

အသီးသီးမှ တာဝန်�ှိသူများကို အကျင့်ပျက်ချစားသည်ဟု ဆိက
ု ာ ပို၍
အယံုအ�ကည်မဲ့�ကသည်။ ထိုအြပင်
ဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာ စာရွ က်စာတမ်း
့
များ၊ တရားေရးဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ�ှင့် ပတ်သက်၍လည်း
အေြခခံ ဗဟုသုတ မ�ှိ�ကသည့်အတွက် ၎င်းတိ၏
ု ့ အမ�ြပဿနာများကို
ေြဖ�ှင်းသည့်အခါတိုင်း

ဥပမာအားြဖင့်

အမျိုးသားမှတ်ပံုတင်ကတ်များ၊
အမှတ်ြပုလက်မှတ်များ၊
စသြဖင့်

ေြမယာပိုင်ဆိုင်ေ�ကာင်းအသိ

ေငွေ�ကးေချးငှားြခင် းစာချုပ် စာတမ်းများ

ြပုလုပ်ြခင် းအပါအဝင် ေငွေ�ကးေြမာက်များစွာ

အသံုးြပုေန�ကရသည်အ
့ ေနအထားကလည်း
အေြခအေနကို

ပိုမိုဆိုးရွ ားေစသည့်

ဆိုး�ှင့်

�ပီးသား

အေ�ကာင်းများ

ြဖစ်သည်။

ေဟာင်းဆားေကျးရွ ာေန လူအများစုမှာ လူမျိုးတစ်မျိုးတည်း မွန်မှ ြဖစ်
�ကေသာ်လည်း မိသားစု၊ မျိုး�ိုး၊ လူမ�အဖွဲ�အစည်း ၊ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�
�ှင့် ပိုမို�ကီးမားကျယ်ြပန်သည်
့ �ိင
ု ်ငံေရးဆိုင်ရာ အေြခအေနများ ေပါင်း
့
စပ်ပါဝင်သည့် legal hybridity အသံုးြပုမ�နည်းလမ်း များမှာ တစ်ဦး�ှင့်
တစ်ဦး မတူညီ�ကေပ။ ဤအချက်သည် မယ်ရီ (Merry 1988) ၏ စာပါ
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ေဆွးေ�ွး ချက်များ�ှင့် အလွန်တရာ ကိုက်ညီလျက်�ှိသည်။ တရားစီရင်
် တ်သက်သည့်
ေရးစနစ်တစ်ခုတည်း�ှိ ေရး (singularity of law) �ှင့ပ
အယူအဆ ဝါ တရားေရး မ�ိုင်ဗဟို ဦးစီးဝါဒ (legal centralism) တစ်ခု
တည်းကိုသာ ရွ ာသူရွာသားများ အသံုးြပု�ကြခင်း မ�ှိ ေပ (ဂရစ်ဖစ်သ်
(Griffiths

1986)။

အမ�ကိစ�များကို

ဘာသာေရး၊

ကိုးကွယ်

ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ ပုဂ�ိုလ်များကို လည်းေကာင်း၊ ဘာသာေရးလ�မ်းမိုးမ�
မ�ှိသည့်

တရားေရးစီရင် ေရးစနစ်များကိုလည်းေကာင်း

တစ်�ပိုင်တည်း အသံုးြပု၍လည်းေကာင်း ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်းမ�ြပုသည့်
အေနအထားတွင် legal hybridity ြဖစ်မ�ကို ေတွ�ရေလ့�ှိသည်။
နိဂံုး
ဤေဆာင်းပါးတွင် မွန်ေကျးရွ ာသူ/သားတိ၏
ု ့ ေနစဉ်လူ
မ�ဘဝများတွင်
့
ရပ်ရွာေအးချမ်းသာယာေရး�ှင့် အြငင်းပွားမ�ြပဿနာများကို ရင်ဆိုင်
ေြဖ�ှင်းရာတွင်ရင်းြမစ်မတူညီသည့်ဥပေဒများေရာေ�ှာေပါင်းစပ်
အသံုးြပုသည့် အေြခအေန (legal hybridity) ကို သ�ုပ်ေဖာ်တင်ြပခဲပ
့ ါ
သည်။ စာေရးသူ၏ အဓိကတင်ြပချက်မှာ ြမန်မာ�ိင
ု ် ငံ အထူးသြဖင့် မွန်
ြပည်နယ်အတွင်း legal pluralism �ှင့် legal hybridity ေလ့လာမ�
နယ်ပယ်တွင် ဘာသာေရး�ှင့် သဘာဝလွန်ြဖစ်ရပ်များဆိုင်ရာ ယံု�ကည်
မ�များကို ထည့်သွင်းေလ့လာမ�ြပုရန် အလွန်ပင်အေရး�ကီးေ�ကာင်းပင်
ြဖစ်သည်။

အမှန်တကယ်

လိုက်လံေလ့လာြခင်း၊

ြဖစ်ပျက်ေနခဲ့သည့်

အမ�ကိစ�များကို

အြငင်းပွားစရာကိစ�များ

ပံု မှန်ေြဖ�ှင်းပံု ၊

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအား လက်ေတွ�လုပ်ေဆာင်ပံု�င
ှ ့် ေဒသခံရွာသူ
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ရွ ာသားတို၏
ု ့ ု ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာသံုးသပ်ြခင်း
့ အြမင်သေဘာထားများတိကိ
လုပ်ြခင်းအားြဖင့် ဤေလ့လာမ�နယ်ပယ်တွင် ဘာသာေရး�ှင့် သဘာဝ
လွန်ြဖစ်ရပ်များဆိုင်ရာ ယံု�ကည်မ�များ အေရးပါပံုကို ထင်ထင် �ှား�ှား
ပင်ေတွ� ြမင်ခ့ရ
ဲ သည်။ တရားေရးမ�ိုင် ဗဟုဝါဒီ အြမင်ြဖင့်ချဉ်းကပ်ရာ
တွင် လူမ�အသိုက်အဝန်းတစ်ရပ်အတွင်း တရားမ�တမ�ကို �ှာေဖွ�က
သည့်ြဖစ်စဉ်အေပါ်

ြပ�ာန်းစံ�န
� ် းဥပေဒများ၊

ယံု�ကည်တန်ဖိုးထားမ�

များ�ှင့် အမှန်တကယ် လက်ေတွက
� ျင့်သံုးမ�တ၏
ို ့
လ�မ်းမိုးမ�အတိုင်း
အတာများကို ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာေလ့လာသံုးသပ်မ�ြပုရန် အေရး�ကီးသည်။
�ိင
ု ်ငံေတာ်အစိုးရ၏ တရားစီရင် ေရးစနစ်များအစား မိမိတို ့ ရပ်ရွာ
အတွင်းတွင်ပင်

အမ�ကိစ�များကို

ေနြပည်သူများ

ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှ င်းရန်

အဘယ်ေ�ကာင့်

ေကျးရွ ာအဆင့်မှာပင်

ေကျးလက်

စိတ်အားထက်သန်ပံု၊

ြပဿနာများကို

မည်ကဲ့သို ့

�ကိုးစားေြဖ�ှင်းပံုတကိ
ို ့ ုလည်း ဤေဆာင်းပါးတွင် ေဖာ်ထုတ်ေလ့လာမ�
ြပုထားပါသည်။

ရပ် ရွာအတွင်း

ရင်းြမစ်မတူညီသည့်

ြပဿနာများ

စံ�န
� ်းဥပေဒများ

ေြဖ�ှ င်းရာတွင်
ေရာေ�ှာေပါင် းစပ်

အသံုးြပု�ကသည်ကို ေတွ�ရသည်။ အြငင်းပွားစရာ အမ�ကိစ�များ ေပါ်
ေပါက်လာသည့်အခါ အစိုးရ၏တရားစီရင်ေရးစနစ် ေအာက်အဆင့်
ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းမှ အထက်သို အဆင်
့
့ဆင့်တက်၍ ေြဖ�ှင်းမ� ြပု
�ကသည်ဟု ရွ ာသူရွာသားများက တရားဝင် မည်သပင်
ို ့ ဆိုလင့်ကစား
လက်ေတွ�တွင် ယဉ်ေကျးမ� �ှင့် ဘာသာေရး ဆိုင်ရာ (နတ်၊ ေဗဒင်
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နက�တ်ဆရာများ၊ ဘုန်း�ကီး၊ တိုင်းရင်းေဆးဆရာများထံမှ ) အကူအညီ
များ ရယူ ေြဖ�ှင်းမ� ြပု�ကေ�ကာင်း ေတွ�ရသည်။
အမ�ကိစ�များကို ေြဖ�ှင်းမ�ြပုသည့် ြဖစ်စဉ်ကို အေသးစိတ်�ှင်း
လင်းမ�ြပုရာတွင် ေခတ်သစ်နည်းပညာများ�ှင့် �ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ်း
များ၊ ဘာသာေရးဆိုင်ရာယံု�ကည်မ�များအ�ကား ဆက်စပ်မ�ကို သ�ုပ်
ေဖာ်တင်ြပခဲ့သည်။ ေကျးရွ ာသူရွာသားများသည် အချို �ေသာ အမ�ကိစ�
များ ေြဖ�ှင်း ရာ၌ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ကဲ့သေသာ
ို ့
ဆို�ှယ်မီဒယ
ီ ာကို အသံုး
ြပုရန် စိတ်အားထက်သန်�ကေ�ကာင်းေတွ�ရသည်။ ယင်းကဲ့သေသာ
ို ့
နည်းပညာအသံုးြပုမ�များကို
ယံု�ကည်မ�များ�ှင့်

များေသာအားြဖင့်

ေပါင်းစပ် ၍

ဘာသာေရးဆိုင်ရာ

ြပဿနာေြဖ�ှ င်းေလ့�ှိ�ကသည်။

ေလာကုတ�ရာ�ှင့် သဘာဝလွန်စွမ်းအားများအေပါ် ရွ ာသူရွာသားများ၏
အေလးထားယံု

�ကည်မ�များသည်

ေနစဉ်လူ
ေနမ�ဘဝများ၊
့

ရပ်ရွာအတွင်း

လုပ်ေဆာင်ချက်များတွင်

၎င်းတို ့

ထင်ဟပ်လျက်

�ှိသည်။ အတိတဘ
် ဝ ေကာင်းမ�၊ မေကာင်းမ�တို�ှ့ င့် ဆက်စပ်သည့်
ကုသိုလ်ကံ၊

အကုသလ
ို ်ကံတအေပါ်
ို ့

ေဗဒင်ဆရာများ၊

ယံု�ကည်မ�၊

ဘုန်း ေတာ်�ကီးများတိ၏
ု့

ယံု�ကည်သက်ဝင်မ�တက
ို ့
အမ�ကိစ�များေြဖ�ှ င်းသည့်

ေမှာ်ပညာ�ှင့်

တန်ခိုးစွမ်းအားအေပါ်

ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏
အမူအကျင့်များအေပါ်

လ�မ်းမိးု မ�

�ှိ�ကသည်။ ဘာသာေရး�ှင့် သဘာဝလွန် စွမ်းအားများအေပါ် ယံု�ကည်
ကိုးစားမ�က အမ�ကိစ�ြပဿနာများ ေြဖ�ှင်း ရန် �ိင
ု ်ငံေတာ်အစိုးရ၏
တရားစီရင်ေရး ယ��ရားများကို ေကျးရွ ာသူရွာသားများ သွားေရာက်
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အသံုးမြပုလိုြခင်း

အေ�ကာင်းရင် းများထဲမှ

အလွန်သိသာသည့်

အေ�ကာင်းရင်းတစ်ခု ြဖစ်သည်။ ေလာကုတ�ရာ�ှင့် သဘာဝလွန်စွမ်း
အားများအေပါ် ယံု�ကည်မ�သည် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများအေပါ် အား
ကိုးလိုစိတ် မ�ှိ�ကြခင်းထက် အချို �ေသာကိစ�များ အထူ းသြဖင့် မိဘ
အရိပ်ေအာက်မှ အ�ကိမ်ဖန်များစွာ ထွက်ေြပးေနသည့် မိန်းကေလး
ကဲ့သို ့ ြဖစ်ရပ်များကို

ပံုမှန်အစိုးရတရားစီရင်ေရးယ��ရားများသံုး၍

ေြဖ�ှင်းမ� မြပု�ိင
ု ်ဘဲ ဘာသာေရး ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ နည်း
လမ်းများ အသံုးြပုေြဖ�ှင်း မှသာ ထိေရာက်မည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆ�က
ြခင်း ြဖစ်သည်။
အ�ှစ်ချုပ် ရလ�င် ဤသုေတသနြပုေလ့လာမ�တွင် မွန်ေကျးလက်
ေတာရွ ာတစ်ရွာအတွင်း ပံုမှန် အမ�ကိစ�များေြဖ�ှင်း ရာ၌ ရင်းြမစ် မတူ
ညီသည့် ဥပေဒများ မည်ကဲ့သို ့ ေရာေ�ှာေပါင်းစပ် (legal hybridity)
အသံုးြပု�ကသည်ကို ပံုေဖာ်တင်ြပခဲပ
ိ ျက်
့ ါသည်။ ဤစာတမ်းမှ ေတွ� �ှခ
များကို

ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံအတွင်း

လုပ်ေဆာင်ချက်များတွင်

တရားေရးက�ြပုြပင် ေြပာင်းလဲေရး

ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ေ�ကာင်း

စာေရး

သူအေနြဖင့် အ�ကံြပုအပ်ပါသည်။ ေကျးလက်ေတာရွ ာများအတွင်း
ကျန်းမာေရး�ှင့် အြခားအြငင်းပွားစရာ အမ�ကိစ�များကို တာဝန်ယူကိုင်
တွယ်ရသည့် အစိုးရတာဝန်�ှိပုဂ�ိုလ်များအေနြဖင့် မွန် ေကျးရွ ာများ�ှိ
လက်ေတွ�အမ�ေြဖ�ှင်းေရးနည်းစနစ် များကို နားလည်ထားရန် လိုအပ်
သည်။ ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံအပါအဝင် ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးကျင်သ
့ ံုး �ကသည့်
အေြခအေနတစ်ရပ်တွင် ဘာသာေရး �ှင့် �ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ်းအစဉ်
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အလာများအေပါ် ယံု�ကည်တန်ဖိုးထားမ�များ၏ အခန်းက�ကိုလည်း
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ေ�ကာင်းလည်း တင်ြပလိုပါသည်။ ထိုသို ့
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင်

ြပည်သူလူထုသည်

တူညသ
ီ ည့်လူမျိုးစု

အဖွဲ�ဝင်များ�ှင့် တစ်ရွာတည်းတွင် စုေပါင်း ေနထိုင်�ကသည့်တိုင် အမ�
ကိစ�ြပဿနာများကို ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှ င်း�ကသည့်အခါ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး
ကို ပံုစံအမျိုးမျိုးြဖင့် ေရာေ�ှာေပါင်းစပ် အသံုးြပုလို�ကသည့် သေဘာ
ထားများ�ှိ ေ�ကာင်း အသိအမှတ်ြပုြခင်းလည်း ပါဝင်မည် ြဖစ်သည်။
ကိုးကားထားသည့် ကျမ်းများစာရင်း
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